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A kitöltött és cégszerűen aláírt űrlapot a következő címre kérjük küldeni: 

 

FGSZ Földgázszállító Zrt. Tanácsház u. 5. 8600 Siófok 

 

Regisztrációs űrlap a Szerbiából Magyarországra irányuló gázszállítási Kapacitás 

kötelező érvényű Open Season eljárására 

Tisztelt Hölgyem/Uram,  

Ezúttal 

Cégnév:  ________________________________________ 

Székhely:        ________________________________________ 

Cégképviseletre jogosult(ak)  neve, beosztása:  

  _______________________________________ 

  _______________________________________ 

mint Jelentkező, szeretnénk regisztrálni az FGSZ Zrt. által lebonyolításra kerülő,  Szerbiából 

Magyarországra irányuló gázszállítási Kapacitás kötelező érvényű Open Season eljárására 

Kiskundorozsma 1200 határkeresztező ponton. 

A 2008. évi XL. törvény 3. cikk 51a bekezdése alapján a Jelentkező (kérjük egyet jelöljön meg): 

 Felhasználó 

Kérjük a Tisztelt Felhasználót, hogy csatolja a 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát 

magyar nyelven vagy hiteles angol nyelvű fordításban, valamint a cégképviseletre jogosult/jo-

gosultak hiteles aláírási címpéldányát magyar nyelven vagy hiteles angol nyelvű fordításban. 

 

 Földgáztermelő 

Kérjük a Tisztelt Földgáztermelőt, hogy csatolja a 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát 

magyar nyelven vagy hiteles angol nyelvű fordításban, a cégképviseletre jogosult/jogosultak 

hiteles aláírási címpéldányát magyar nyelven vagy hiteles angol nyelvű fordításban, valamint 

a bányahatósági engedélyét.  

 

 

 Földgázkereskedő (földgázkereskedelmi engedéllyel) 

Kérjük a Tisztelt Földgázkereskedőt, hogy csatolja a 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivo-

natát magyar nyelven vagy hiteles angol nyelvű fordításban, a cégképviseletre 
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jogosult/jogosultak hiteles aláírási címpéldányát magyar nyelven vagy hiteles angol nyelvű for-

dításban, valamint a földgázkereskedelmi engedélyét.  

 

 Földgázkereskedő (korlátozott földgázkereskedelmi engedéllyel) 

Kérjük a Tisztelt Földgázkereskedőt, hogy csatolja a 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivo-

natát magyar nyelven vagy hiteles angol nyelvű fordításban, a cégképviseletre jogosult/jogo-

sultak hiteles aláírási címpéldányát magyar nyelven vagy hiteles angol nyelvű fordításban, va-

lamint a korlátozott földgázkereskedelmi engedélyét. 

 

 Földgázkereskedő (egyetemes szolgáltatói engedéllyel) 

Kérjük a Tisztelt Egyetemes Szolgáltatót, hogy csatolja a 30 napnál nem régebbi hiteles cég-

kivonatát magyar nyelven vagy hiteles angol nyelvű fordításban, a cégképviseletre jogosult/jo-

gosultak hiteles aláírási címpéldányát magyar nyelven vagy hiteles angol nyelvű fordításban, 

valamint egyetemes szolgáltatói engedélyét. 

 

 Földgázkereskedő (engedély nélkül, kizárólag átszállítási tevékenység végezhető) 

Kérjük a Tisztelt Földgázkereskedőt, hogy csatolja a 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivo-

natát magyar nyelven vagy hiteles angol nyelvű fordításban, a cégképviseletre jogosult/jogo-

sultak hiteles aláírási címpéldányát magyar nyelven vagy hiteles angol nyelvű fordításban. 

 

 Rendszerüzemeltető 

Kérjük a Tisztelt Rendszerüzemeltetőt, hogy csatolja a 30 napnál nem régebbi hiteles cégki-

vonatát magyar nyelven vagy hiteles angol nyelvű fordításban, a cégképviseletre jogosult/jo-

gosultak hiteles aláírási címpéldányát magyar nyelven vagy hiteles angol nyelvű fordításban, 

valamint rendszerüzemeltetői engedélyét. 
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Kérjük, küldje el a Regisztrációs űrlapot cégszerűen aláírva az FGSZ Zrt. részére. 

 Szeretnénk regisztrálni, hogy részt vehessünk a Szerbiából Magyarországra irányuló 
gázszállítási Kapacitás kötelező érvényű Open Season eljárásban.   

Kérjük továbbá, hogy a személyes adatok védelméről és kezeléséről szóló Európai Uniós ál-
talános adatvédelmi rendeletnek (GDPR) való megfelelés érdekében a jelen űrlaphoz mellé-
kelt adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatot elolvasni, és azt kitöltve és aláírva a regisztrá-
ciós űrlappal együtt visszaküldeni szíveskedjenek. 

Az FGSZ által visszaigazolt sikeres regisztrációval a Jelentkező jogosulttá válik a Szerbiából 
Magyarországra irányuló gázszállítási Kapacitás kötelező érvényű Open Season eljárásban 
való részvételre.  

 

________________________________________ 

Dátum, a cégképviseletre jogosult(ak) cégszerű aláírása 

 


