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ÁRVERÉSI KIÍRÁS 

(elektronikus eljárás) 

 

A HEXUM Földgáz Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2151 Fót, Fehérkő utca 

7. ép., cégjegyzékszám: Cg. 13-10-042153, adószám: 13780960-2-44, továbbiakban HEXUM 

Földgáz Zrt., vagy Kiíró) alulírott napon szabad tárolói kapacitások lekötésére Árverést hirdet 

meg. Az Árverést a HEXUM Földgáz Zrt. a jelen Árverési Kiíráshoz 1. sz. mellékletként csatolt 

Árverési Szabályzatban foglaltak szerint bonyolítja le. 

 

Árverés részletei 

Árverés megnevezése: 2/2023. sz. Tárolói kapacitás árverés 

Regisztrációs határidő: 2023. február 28. 16:00 óra 

Ajánlati Időszak: 
2023/2024 tárolói év 

2024/2025 tárolói év 

Árverés Típusa: Holland típusú elektronikus árverés  

Elektronikus Liciteljárás kezdő időpontja: 2023. március 10. 10:00 óra 

Elektronikus Licitfelület kipróbálására 

rendelkezésre bocsátott idősáv1 
2023. március 9. 10:00-16:00 között 

Elektronikus Liciteljárás alapidőtartama 10 perc 

Hosszabbodás mértéke, feltételei: Nincs hosszabbodás 

Árelfogadási Időtartam2: 1 perc 

Ajánlat pénzneme: EUR 

Induló ár (EUR/MWh): 

Az Elektronikus Liciteljárás kezdetekor az 

Elektronikus Licitfelületen kerül 

publikálásra a résztvevő Ajánlattevők felé 

Minimum ár3: Nem nyilvános 

Licitlépcső mértéke: 0,1 EUR 

Kiírható Árverési Körök száma: 

min. 1, max. 3 (az 1. árverési kört követően 

újabb árverési kör csak abban az esetben 

kerül megrendezésre, ha az azt megelőző 

árverési kör eredményesen zárul, és az 

Árverésen meghirdetett kapacitáscsomagok 

nem kerültek teljes körűen értékesítésre)  

 

  

 
1 Csak elfogadott regisztrációval rendelkező Ajánlattevők részére. 
2 Holland és japán típusú elektronikus árverés esetén töltendő ki. 
3 Holland típusú elektronikus árverés esetén értelmezendő. 
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Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét arra, miszerint ugyanazon Elektronikus 

Liciteljárás keretében az Ajánlattevők 2 termékcsomagra tehetnek ajánlatot egy Árverés 

keretében az alábbiak szerint: 

• 1. Termékcsomag: 2023/2024 tárolói évre (1 éves) 

• 2. Termékcsomag: 2023/2024 és 2024/2025 tárolói évekre (2 éves) 

A két termék tehát 1 aukció keretében kerül árverésre, akár egyik, akár másik, akár mindkét 

termékre is lehet ajánlatot tenni. 

1. Termékcsomag: 2023/2024 tárolói évre (1 éves) 

Egy termékcsomag tartalma* 

• Mobil kapacitás 52 474 546 kWh 

• Betárolási kapacitás nem 

megszakítható 
202 152 kWh/nap 

• Betárolási kapacitás megszakítható 192 408 kWh/nap 

• Kitárolási kapacitás nem 

megszakítható 
374 352 kWh/nap 

• Kitárolási kapacitás megszakítható 375 288 kWh/nap 

• Betárolási ciklus (tervezett) 2023.04.15. – 2023.09.30. 

• Kitárolási ciklus (tervezett) 2023.10.15. –2024.03.31. 

Meghirdetett ajánlati csomagok darabszáma 

(LOT) 
16 db 

Ajánlattevőnként maximum igényelhető 

ajánlati csomagok darabszáma: 
16 db 

 

2. Termékcsomag: 2023/2024 és 2024/2025 tárolói évekre (2 éves) 

Egy termékcsomag tartalma* 

• Mobil kapacitás 52 474 546 kWh 

• Betárolási kapacitás nem 

megszakítható 
202 152 kWh/nap 

• Betárolási kapacitás megszakítható 192 408 kWh/nap 

• Kitárolási kapacitás nem 

megszakítható 
374 352 kWh/nap 

• Kitárolási kapacitás megszakítható 375 288 kWh/nap 

• Betárolási ciklus (tervezett) 
2023.04.15. – 2023.09.30. 

2024.04.15. – 2024.09.30. 

• Kitárolási ciklus (tervezett) 
2023.10.15. –2024.03.31. 

2024.10.15. –2025.03.31. 

Meghirdetett ajánlati csomagok darabszáma 

(LOT) 
20 db 

Ajánlattevőnként maximum igényelhető 

ajánlati csomagok darabszáma: 
20 db 
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Az Ajánlat benyújtásával az Ajánlattevő 

elfogadja a következőket:  

- Amennyiben a későbbiekben akár európai 

uniós, akár magyar jogszabály(ok) 

kötelező tárolást/tároltatást írnak elő a 

tagállamok és/vagy a rendszerhasználók 

részére, és azokkal összefüggésben 

„használd vagy elveszíted” 

szabályrendszer kerül bevezetésre, a Kiíró 

azt a tárgyi Árverés keretében értékesített 

kapacitásokra a mindenkor hatályos 

előírások szerint alkalmazza. 

- A fenti változásokat a szerződő felek 

szerződésmódosítás keretében 

haladéktalanul átvezetik az érintett 

földgáztárolási szerződésükön. A 

földgáztárolási szerződés módosítása 

érdekében a szerződő feleket 

együttműködési kötelezettség terheli. 

- A jelen Árverési Kiírás mellékletét képező 

egyedi földgáztárolási szerződésminta 

rendelkezéseit megismerte és elfogadta.  

 

Az Ajánlati Ár nettó összegben értendő, amely nem tartalmazza az ÁFA-t, és semmilyen egyéb 

hatósági díjtételt vagy adójellegű tételt. Az Ajánlati Ár nem tartalmazza a betárolási forgalmi 

díjat és a kitárolási forgalmi díjat, melyeket az Ajánlattevő a havi forgalma alapján fizet. Az 

Ajánlati Ár nem tartalmazza az Ajánlattevő által esetlegesen igénybevételre kerülő egyedi 

szolgáltatások díjait sem. 

 

Az Árveréshez kapcsolódó Árverési Szabályzat, valamint minden további információ a 

HEXUM Földgáz Zrt. honlapján érhető el (http://gaztarolo.hu/). 

 

Az Árverés Lebonyolításába a HEXUM Földgáz Zrt. Árverési Lebonyolítóként bevonja az 

ENERGIQ Kft.-t, és annak alvállalkozóját az Fluenta Europe Kft.-t.  

 

 

Regisztráció 

 

A Kiíró által meghirdetett bármely Árverésen való részvételhez a Rendszerhasználónak 

regisztráltatnia kell magát árverési résztvevőként.  

 

A Rendszerhasználó abban az esetben jogosult a Kiíró által meghirdetett adott Árverésen való 

részvételre Ajánlattételre Jogosult Rendszerhasználóként, amennyiben: 

 

http://gaztarolo.hu/
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▪ elektronikusan, a Kiíró által működtetett Árverési Regisztrációs Felületen keresztül 

eljuttatta az adott Árveréshez szükséges regisztrációs dokumentumokat a Kiíró részére 

és azok elfogadásra kerültek; 

▪ az adott Árveréshez kapcsolódó Ajánlati Biztosíték összege határidőre jóváírásra került 

a Kiíró bankszámláján. 

 

Árverési Regisztrációs Felülethez való hozzáférés: 

 

Az Árverési Regisztrációs Felülethez való hozzáférési szándékát a Rendszerhasználó a Kiíró 

honlapján (gaztarolo.hu) elérhető online űrlap kitöltésével jelezheti. A Rendszerhasználó az 

Árverési Regisztrációs Felülethez való hozzáférés megszerzéséhez szükséges űrlap kitöltésével 

és az adatai megküldésével a Felhasználói Informatikai Szabályzat rendelkezéseit (2. számú 

melléklet) elfogadja. A kitöltést és az adatok megküldését követően a Kiíró ellenőrzi a 

megküldött adatokat, és azok megfelelősége esetén 2 munkanapon belül e-mailben küldi meg 

az Árverési Regisztrációs Felülethez való hozzáféréshez szükséges technikai információkat a 

Rendszerhasználónak, aki így Technikai Regisztrációval Rendelkező Rendszerhasználóvá 

válik.  

 

A Regisztrációhoz szükséges dokumentumok: 

 

A Technikai Regisztrációval Rendelkező Rendszerhasználónak az Árverési Regisztrációs 

Felületen keresztül van lehetősége adott Árverésre vonatkozó regisztrációs dokumentumok 

elektronikus úton történő benyújtására a Kiíróhoz. A benyújtandó dokumentumok a 

következők: 

 

Dokumentum Benyújtás elvárt gyakorisága Alkalmazandó 

sablon 

1. Regisztrációs Adatlap (cégszerűen 

eredetben aláírva vagy hitelesített 

elektronikus aláírással ellátva) 

Naptári évente egyszer 

szükséges benyújtani az első 

árverési Regisztráció keretében 

(kivéve adatváltozás esetén). 

Árverési 

Szabályzat  

A.1. melléklet 

2. Árverési Nyilatkozatok 

(cégszerűen eredetben aláírva 

vagy hitelesített elektronikus 

aláírással ellátva) 

Adott árveréshez kapcsolódóan 

kell benyújtani. 

Árverési 

Szabályzat  

A.2. melléklet 

3. Ajánlati Biztosíték megfizetését 

igazoló elektronikus banki 

bizonylat 

Adott árveréshez kapcsolódóan 

kell benyújtani. 

 

4. Partnerkockázati Nyilatkozatok 

(cégszerűen eredetben aláírva 

vagy hitelesített elektronikus 

aláírással ellátva) 

Naptári évente egyszer 

szükséges benyújtani az első 

árverési regisztráció keretében 

(kivéve változás esetén). 

Árverési 

Szabályzat  

A.3. melléklet 

5. Rendszerhasználó képviseletében 

eljáró cégjegyzésre jogosult(ak) 

aláírási címpéldánya, vagy ügyvéd 

által ellenjegyzett aláírás-mintája  

Naptári évente egyszer 

szükséges benyújtani az első 

papír alapú eljáráshoz 

kapcsolódó árverésre történő 
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Dokumentum Benyújtás elvárt gyakorisága Alkalmazandó 

sablon 

regisztráció keretében (kivéve 

változás esetén). 

6. Ajánlattevő 30 napnál nem 

régebbi, külföldi cég esetén 

magyar nyelvű fordítással ellátott 

cégkivonata  

Naptári évente egyszer 

szükséges benyújtani az első 

papír alapú eljáráshoz 

kapcsolódó árverésre történő 

regisztráció keretében (kivéve 

változás esetén). 

 

 

A HEXUM Földgáz Zrt. fenntartja a jogot, hogy – amennyiben a Regisztráció során beküldött 

dokumentumok egyedi vizsgálata során formai, illetve tartalmi hiányosságot, vagy egyéb nem 

megfelelőséget tapasztal – határidő tűzése mellett hiánypótlásra szólíthatja fel a résztvevőt. 

 

A hiánypótlási felhívás nem határidőben történő teljesítése vagy nem teljesítése esetén a 

HEXUM Földgáz Zrt. a Regisztrációt véglegesen elutasítja és a résztvevő nem vehet részt az 

Árverésen. 

 

A Regisztrációra megadott határidő után beérkezett dokumentumok esetén a Regisztráció 

sikertelennek és érvénytelennek minősül.  

 

Érvényes Regisztráció esetén a HEXUM Földgáz Zrt. a sikeres Regisztráció tényét e-mailen 

keresztül az Ajánlattevő felé megerősíti. 

 

Az Árverés során a HEXUM Földgáz Zrt. kötelezi magát arra, hogy az Árverésre benyújtott 

dokumentumokat, adatokat titkosan kezeli, azokat harmadik félnek nem szolgáltatja ki. 

 

Ajánlati Biztosíték: 

 

Az Ajánlati Biztosíték a Kiíró által meghatározott pénzügyi biztosíték pénzóvadék, melynek 

összege jelen Árverés vonatkozásában 50.000,- EUR, azaz ötvenezer Euro. Az Ajánlati 

Biztosíték összegét az Ajánlattevőknek a Regisztrációs eljárásban kell átutalással befizetni a 

HEXUM Földgáz Zrt. IBAN: HU08 1176-3945-0210-5888 számú számlájára, minden 

esetben a közlemény rovatban hivatkozva az árverés pontos azonosítójára (2/2023 sz. 

Tárolói kapacitás árverés), amelyről szóló nyilatkozatot és az átutalás tényét igazoló banki 

bizonylatot a Regisztráció során benyújtandó dokumentumokhoz csatolni szükséges. Az 

Ajánlati Biztosíték összeg az Árverési Kiírásban meghatározott regisztrációs határidőre 

jóváírásra kell, hogy kerüljön a Kiíró bankszámláján. 

 

Szerződéstervezetek: 

 

Az adott Árverésre Regisztrált Ajánlattevőknek a Kiíró a sikeres Regisztrációt követően 2 

munkanapon belül megküldi a Földgáztárolási Szerződés, és amennyiben az adott Árverés 
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vonatkozásában releváns, akkor a megszakítható kapacitásokra vonatkozó Másodlagos 

Kapacitáskereskedelmi Szerződés mintáját. 

 

 

Ajánlattétel 

 

Az Elektronikus Árverések lebonyolítására az Árverési Lebonyolító által biztosított 

Elektronikus Licitfelületen kerül sor, az Ajánlattevők az Ajánlataikat ezen a felületen tudják az 

alkalmazott Elektronikus Liciteljárás szabályainak megfelelően benyújtani. 

 

Elektronikus Licitfelülethez való hozzáférés: 

 

Az Elektronikus Licitfelülethez az adott Árverésre sikeresen regisztrált Ajánlattevők kapnak 

hozzáférést adott Árverés vonatkozásában. A hozzáféréshez szükséges adatokat az Árverési 

Lebonyolító a regisztrált Ajánlattevők Regisztráció során megadott e-mail címére küldi meg. 

 

Az Árverési Lebonyolító az Árverési Kiírásban rögzített idősávban biztosítja a lehetőséget az 

Ajánlattevők részére az Elektronikus Licitfelület kipróbálására, és az Árverésre való 

felkészülésre. Az Árverési Lebonyolító telefonos és elektronikus támogatást nyújt az 

Ajánlattevők részére az Árverés lebonyolítása közben. 

 

Az Elektronikus Licitfelületre való bejelentkezéssel az adott Árverésre regisztrált Ajánlatevők 

vállalják az Elektronikus Liciteljárásra vonatkozó szabályok betartását. 

  

Ajánlattétel rendje: 

 

Adott Árverésen Ajánlattételre az Árverési Lebonyolító által biztosított Elektronikus 

Licitfelületen keresztül van lehetőség az alkalmazott Elektronikus Liciteljárás szabályainak 

megfelelően.  

 

Jelen Árverés esetében a holland típusú elektronikus árverés Árverési Szabályzatban 

rögzített szabályai kerülnek alkalmazásra.  

 

Az Árverés keretében meghirdetett Elektronikus Liciteljárás kezdő időpontja előtt az 

Elektronikus Licitfelületen az Ajánlattevőnek meg kell adnia az Ajánlati Mennyiséget mindkét 

meghirdetett termékcsomag esetében, vagyis azt a kapacitás mennyiséget (meghirdetett 

kapacitáscsomag darabszámot), amelynek a lekötésére az Ajánlattevő az általa megajánlott 

Ajánlati Áron Ajánlatot tesz az Elektronikus Liciteljárás keretében. Amennyiben ezt a feltöltést 

az Ajánlattevő elmulasztja vagy késve teljesíti (bármelyik vagy mindkettő termékcsomag 

esetében), és ennek ellenére részt vesz az Elektronikus Liciteljárásban, akkor a Kiíró az adott 

Ajánlattevő esetében az Ajánlati Mennyiséget automatikusan, külön jognyilatkozat nélkül 1 

kapacitás csomagnak (1 LOT) tekinti, és így veszi figyelembe a liciteljárás értékelése során. 
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Egy Ajánlattevő legfeljebb az adott termékcsomag esetében „Maximum igényelhető ajánlati 

csomagok darabszáma” pontban meghatározott számú tárolói csomagra tehet ajánlatot az 

Árverés keretében.  

 

Az Árverésen értékesítésre kerülő kapacitás csomagok Induló árának meghatározását a Kiíró 

végzi. Az Induló ár az Elektronikus Liciteljárás indításakor, az Elektronikus Licitfelületen kerül 

az Árverésen induló Ajánlattevők felé publikálásra.  

 

Ajánlatot az Elektronikus Liciteljáráson tett érvényes licittel lehet tenni. Az Elektronikus 

Liciteljárás keretében megadott Ajánlati Ár egy kapacitás csomagra (1 LOT) vonatkozik. A 

Kiíró az Elektronikus Liciteljárás keretében érvényes ajánlatnak tekint minden olyan licitet, 

amelyet az Ajánlattevő által a regisztráció során megadott e-mail cím alkalmazásával adnak be 

az Elektronikus Licitfelületen keresztül. A meghirdetett két termékcsomagra külön-külön 

lehet ajánlatot adni ugyanazon Elektronikus Liciteljárás keretében. Abban az esetben, ha 

csak az egyik termékcsomagra kerül Ajánlattételre sor, a másik termékcsomagra 

vonatkozóan az Elektronikus Liciteljárás folytatódik mindaddig, amíg vagy Ajánlattételre 

nem kerül sor, vagy az Elektronikus Liciteljárás időtartama lejár.  

 

Az Ajánlattevő Árverésen benyújtott Ajánlata szerződéskötésre irányuló ajánlatnak 

minősül, amely Ajánlathoz az Ajánlattevő a Ptk. 6:64. § értelmében kötve marad a 2/2023 

sz. Tárolói kapacitás árverés megnevezésű aukció eredményhirdetés napjától számított 15. 

(tizenötödik) munkanapig, azaz 2023. március 31. napjáig.   

 

Az Ajánlati Ár nettó összegben értendő, amely nem tartalmazza az ÁFA-t, és semmilyen egyéb 

hatósági díjtételt vagy adójellegű tételt. 

 

Árverésre Bocsátott Termékek meghatározása: 

Az Árverés során az Ajánlattevők az alábbiak szerinti Kapacitáscsomagokra jogosultak 

ajánlatot adni: 

 

1. Termékcsomag: 2023/2024 tárolói évre (1 éves) 

1 db 1 éves Kapacitáscsomag mérete: 52 474 546 kWh/tárolói év mobilkapacitás 

 394 560 kWh/nap kitárolási kapacitás, 

ebből: 

• 202 152 kWh/napkWh/nap nem 

megszakítható    

• 192 408 kWh/nap megszakítható    

 749 640 kWh/nap betárolási kapacitás, 

ebből: 

• 374 352 kWh/nap nem megszakítható    

• 375 288 kWh/nap megszakítható    

Meghirdetett csomagok száma: 16 db 
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2. Termékcsomag: 2023/2024 és 2024/2025 tárolói évekre (2 éves) 

1 db 2 éves Kapacitáscsomag mérete: 52 474 546 kWh/tárolói év mobilkapacitás 

 394 560 kWh/nap kitárolási kapacitás, 

ebből: 

• 202 152 kWh/napkWh/nap nem 

megszakítható    

• 192 408 kWh/nap megszakítható    

 749 640 kWh/nap betárolási kapacitás, 

ebből: 

• 374 352 kWh/nap nem megszakítható    

• 375 288 kWh/nap megszakítható    

Meghirdetett csomagok száma: 20 db 

 

 

Kapcsolattartó 

 

Az Árverés meghirdetését követően az Árveréssel kapcsolatos információk, illetve további 

kérdésekkel kapcsolatban kizárólag a HEXUM Földgáz Zrt. által kijelölt alábbi kapcsolattartók 

jogosultak az információszolgáltatásra:  

 

Az Árverés napjáig felmerülő információkkal kapcsolatban: 

 

Név: Molnár Zsolt 

Tel: +36 20 9726029 

e-mail cím: molnar.zsolt@gaztarolo.hu  

 

Az Árverés során, illetve az Árverés után felmerülő információkkal kapcsolatban: 

 

Név: Bali Gábor (Árverési Lebonyolító képviselője)  

Tel: +36 30 9796980 

e-mail cím: gabor.bali@energiq.hu  

 

  

Vegyes rendelkezések 

 

A nyertes Ajánlattevő(ke)t a HEXUM Földgáz Zrt. az értékelést követően az Árverési 

Szabályzatban foglaltak szerint értesíti. 

 

Az Árverést követően az elnyert földgáztárolási kapacitásokra a Kiíró és a nyertes 

Ajánlattevő(k) az Árverési Szabályzatban foglaltak szerint Földgáztárolási Szerződést kötnek. 

 

 

mailto:molnar.zsolt@gaztarolo.hu
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Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a HEXUM Földgáz Zrt. a jelen „2/2023. 

sz. Tárolói kapacitás árverés” megnevezésű aukció esetében, az Árverési Szabályzatban 

rögzítettektől eltérően, nem fogad el anyavállalati garanciát szerződéses biztosítékként, 

figyelemmel a jelenleg kialakult geopolitikai helyzetre, valamint ezzel összefüggésben a 

földgázforrások elérhetőségével kapcsolatos bizonytalanságokra, és várható további 

szankciók kiszámíthatatlan hatására, továbbá a fenti okok miatt az Árverési Kiírás 

mellékletét képező egyedi földgáztárolási szerződés tervezetében az Árverési 

Szabályzathoz képest eltérés mutatkozik. 

 

A Kiíró kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Árverési Kiírás keretében meghirdetett 

Árverést az Árverés teljes időtartama alatt, indokolás nélkül felfüggessze, vagy az Árverési 

Kiírást indokolás nélkül visszavonja. 

 

Az Árverés visszavonása esetén a Kiírót a regisztrált Ajánlattevők felé semminemű kártérítési, 

kamatfizetési, költségtérítési vagy egyéb felelősség nem terheli, az Ajánlattevők az esetlegesen 

felmerülő káraikat, költségeiket maguk viselik. 

 

A Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a COVID-19 koronavírus világjárványra, vagy 

a háborús vészhelyzetre tekintettel a jogszabályok mozgást korlátozó intézkedéseket, vagy a 

Kiíró egyéb korlátozásokat vezetnek be, az Árverési Szabályzat és/vagy az Árverési Kiírás 

személyes jelenlétet igénylő cselekményei helyett személyes jelenlétet nem igénylő 

cselekményeket állapítson meg, illetve szükség szerint az Árverési Szabályzatban, illetve jelen 

Kiírásban szereplő határidőket indokolt és észszerű mértékben módosítsa. Az ekként 

esetlegesen bevezetésre kerülő eltérő rendelkezésekről a Kiíró e-mail útján tájékoztatja az 

eljárás valamennyi résztvevőjét. 

 

 

Fót, 2023. február 21. 

 

*** 

HEXUM Földgáz  

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Kiíró 

 

 

1. számú melléklet:  Árverési szabályzat  

2. számú melléklet:  Felhasználói Informatikai Biztonsági Szabályzat 

 

 


