
 
 

Gázkölcsön 

 

Az MFGT a Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatal (MEKH) 615/2015. sz. határozatával 

módosított 1567/2013. MEKH határozatban (MFGT működési engedély) és a földgázellátásról szóló 

2008. évi XL. törvény 141/G. §-ban is szereplő módon, rendelkezik 120 millió m3 (15 ºC)* saját 

tulajdonú mobilgázzal, melynek kölcsönadására – meghatározott feltételek mellett – a MEKH-től 

engedélye van. 

* 2015.10.01-től kWh (GCV, 0 ºC) alapú elszámolás van érvényben, meghirdetésre az árverési 

meghirdetésben szereplő Gázmennyiség kerül. 

A szerződés tárgya 

A Kölcsönvevő a gáz kölcsönadási díj fejében és megfelelő biztosíték nyújtása mellett (bankgarancia 

és/vagy gázgarancia) jogosult az átminősített mobilgázból a szerződésben meghatározott részt 

(továbbiakban Gázmennyiség) kölcsönvenni saját felhasználásra. A kölcsönvett Gázmennyiséghez 

tartozó betárolási és kitárolási kapacitás ellenértékét, kapcsolódó forgalmi díjakat, a kölcsön díja nem 

tartalmazza. 

Mobil kapacitás biztosítása 

 

Az MFGT a kölcsön díjának a bankszámláján történő jóváírásától kezdve biztosít mobil kapacitást a 

kitárolás időszakára. 

Az MFGT 2020. március 1-i gáznap kezdetétől 2020. március 31-i gáznap végéig vagy – (amennyiben a 

Kölcsönvevő rendelkezik-e a 2020/2021 tárolói évre tárolói szerződéssel – 2020. április 1-i gáznap 

kezdetétől 2020. június 30-i gáznap végéig tartó időszakra biztosít mobil kapacitást a betárolás 

időszakára. 

Ettől eltérő időszakra az MFGT a Gázkölcsönnel érintett gázmennyiségre nem biztosít mobilkapacitást 

a Kölcsönvevő számára, vagyis azt a Kölcsönvevő vagy fizikailag kitárolja az MFGT tárolójából, vagy 

saját készletre veszi. 

A kölcsönvett Gázmennyiséghez tartozó, fentiek szerinti időszakra biztosított mobil kapacitás 

ellenértékét a kölcsön díja tartalmazza. 

Rendelkezés a kölcsönvett Gázmennyiséggel  

A szerződés hatályba lépését követően a Kölcsönvevő a teljes kölcsöndíjat megfizeti, majd ezután 

történik meg, a Kölcsönadott Földgáz Kölcsönvevő nevére történő átírása, nem korábban, mint 2019. 

augusztus 1. Az átírás egyben a Kölcsönadott Földgáz kitárolásának megkezdésének feltétele is. 

2019. szeptember 30-i gáznap végéig az egyesített tárolóból a teljes Gázmennyiséget saját készletébe 

átveszi vagy kitárolja, majd legkésőbb 



 
 

i. amennyiben a Kölcsönvevő nem rendelkezik 2020/2021 tárolói évre vonatkozó tárolói 

szerződéssel: 2020. március 1-i gáznap kezdetétől 2020. március 31-i gáznap végéig, vagy 

ii. amennyiben a Kölcsönvevő rendelkezik 2020/2021 tárolói év kapcsán tárolói szerződéssel: 

2020. április 1-i gáznap kezdetétől 2020. június 30-i gáznap végéig, vagy 

iii. amennyiben a szerződéskötéskor i. pont szerinti Kölcsönvevő, a Kölcsön szerződés hatálya 

alatt a 2020/2021 tárolói évre tárolói szerződést köt, akkor a ii., pont szerinti visszatöltési 

időpontot is választhatja 

iv. a Kötelező Visszaadásra való felhívása esetén a Felszólításban meghatározott gáznap 

végéig 

a teljes Gázmennyiséget az MFGT-nek visszaadja.  

Az ügylet egyik feltétele, annak elfogadása, hogy amennyiben a kölcsönadást követően a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) felszólítása, vagy a Get. 141./G § (3) bekezdése 

alapján, a miniszter rendelete (továbbiakban Kötelező Visszaadás) esetén, az MFGT által megküldött 

felszólításban szereplő határidőn belül a teljes kölcsönvett Gázmennyiséget vissza kell pótolnia. 

Kötelező Visszaadás esetén, amennyiben a vonatkozó felszólítás, vagy rendelet alapján a visszaadási 

határidő 2020. március 31. előtti időpontra esik a felek időarányosan (az igénybevett gáznapok száma 

alapján) elszámolnak, amennyiben a megjelölt időpont utánra esik, a kölcsön díjból az MFGT nem fizet 

vissza. 

A gázkölcsön termék sem elsődlegesen, sem másodlagosan nem kereskedhető.  

 

A kölcsönszerződés hatályba lépése 

A kölcsönszerződés abban az esetben lép hatályba, amennyiben az alábbi feltétel teljesül: 

- Kölcsönvevő érvényes, minősített, az MFGT által elfogadott hitelintézet által kiadott, feltétel 

nélküli és visszavonhatatlan, fizetésre szóló bankgaranciát mutat be, melynek kizárólagos 

jogosultja az MFGT és melynek mértéke fedezi a Kölcsönadott Földgáz piaci értékét, vagy 

- Kölcsönvevő betárolt gáz garanciát ajánlhat fel biztosítékul. Ez azt jelenti, hogy annyi 

biztosítékként betárolt gáz energiamennyiségnek kell a tárolóban lennie, amelynek egésze 

fedezi a Kölcsönadott Földgáz energiamennyiségét (kWh-ban), vagy 

- A Kölcsönadott Földgáz Visszaadásának biztosítékául, a Kölcsönvevő – saját választása szerint 

– jogosult részben bankgaranciát, részben betárolt gáz garanciát nyújtani. Ez azt jelenti, hogy 

annyi biztosítékként betárolt gáz energiamennyiségnek kell a tárolóban lennie, illetve olyan 

értékben kell bankgaranciát az MFGT rendelkezésére bocsátani, mely fedezetet nyújt a 

Kölcsönadott Földgáz energiamennyiségére (kWh-ban). 

E feltétel teljesülését követően az MFGT kibocsátja a kölcsönzési díjról szóló számlát. 

A kölcsönzési díj beérkezését követően, rendelkezhet a Kölcsönvevő a Kölcsönadott Földgázzal. 

Amennyiben a kölcsönzési díj 2019. július 31. napjáig az MFGT bankszámláján nem kerül jóváírásra, az 

MFGT – minden további jogkövetkezmény nélkül – jogosult elállni a kölcsön szerződéstől. 

A kölcsönszerződés időbeli hatálya a teljes Gázmennyiség visszaadásának napján, azaz legkésőbb 2020. 

március 31-i gáznap végén / 2020. június 30i gáznap végén szűnik meg (attól függően, hogy a 

Kölcsönvevő rendelkezik-e a 2020/2021 tárolói évre tárolói szerződéssel.) 



 
 

 

 

A kölcsönbe vett Gázmennyiség visszaadásának határideje, a szerződés megszűnése 

i. A teljes Gázmennyiség visszaadásának időpontja:amennyiben a Kölcsönvevő nem rendelkezik 

2020/2021 tárolói év kapcsán tárolói szerződéssel: 2020. március 1-i gáznap kezdetétől 2020. 

március 31-i gáznap végéig  

ii. amennyiben a Kölcsönvevő rendelkezik 2020/2021 tárolói év kapcsán tárolói szerződéssel: 

2020. április 1-i gáznap kezdetétől 2020. június 30-i gáznap végéig  

iii. amennyiben a szerződéskötéskor i. pont szerinti Kölcsönvevő 2020/2021 tárolói évre tárolói 

szerződést köt, akkor a ii., pont szerinti visszatöltési időpontot is választhatja 

iv. a Kötelező Visszaadásra való felhívása esetén a Felszólításban meghatározott gáznap. 

A teljes Gázmennyiség visszaadása megszünteti a kölcsönszerződést. 

 

A Gázkölcsön ügylet díja 

A Kölcsönvevő által fizetendő díjak 

a. Kölcsön díj: a Kölcsönadott Gázmennyiség kölcsönbe átadáskor a Kölcsönvevő által, a 
kölcsönszerződés időtartamára fizetendő kölcsön díj (mely nem tartalmazza a kölcsönadott 
földgáz Gázmennyiséghez kapcsolódó forgalmi díjakat). A Kölcsöndíj mértékét az aukcióra 
beadott mennyiségi igény (kWh) és az árverésen megajánlott árajánlat (Ft/kWh) szorzata 
határozza meg. 

A Kölcsön díj tartalmazza a szerződés hatályba lépése és 2019. szeptember 30. között, valamint 
2020. március 1. gáznap és 2020. március 31. /2020. március 1. gáznap és június 30. gáznap 
közötti időszakokban a Kölcsönadott Gázmennyiség tárolásához szükséges mobilkapacitás 
díját. 

Abban az esetben, – a Kötelező Visszaadás esetét nem ide értve – ha a visszaadás a 2020. 
március 31-i/2020. június 30-i gáznapot megelőzően történik az MFGT nem fizet vissza a 
kölcsöndíjból. 

Kötelező Visszaadás esetén, időarányosan a felszólításban meghatározott gáznap végéig 
terjedő időszakra vonatkozóan számolnak el egymással a felek. 

b. Egyéb szolgáltatások díja: a fenti díjon felül az igénybevételhez kötődően, az MFGT 
Üzletszabályzatában foglaltak alapján fizetendő a kölcsönadott földgázzal kapcsolatban 
igénybevett szolgáltatások díjai (kitárolás, betárolás díja, Napi Peak+, Storage+ stb.) valamint 
azok használatából eredő Forgalmi díjak. 

 
Fizetési feltételek 

 

A Kölcsöndíjra vonatkozó számla kiállítása a Gázkölcsön szerződés hatályba lépését követően 
történik fizetési, határideje számla kiállításától számított 8. nap. Az MFGT a teljes kölcsöndíjat 
előre számlázza ki a Kölcsönvevőnek. A teljes kölcsöndíj megfizetése a feltétele annak, hogy a 
Kölcsönvevő a kölcsönadott Gázmennyiséggel rendelkezzen. 



 
 

A kitárolási, betárolási kapacitás díja, forgalmi és egyéb termékek díjainak számlázása havi ütem 
szerint történik. 

 

Biztosíték 

A Kölcsönadott Földgáz Visszaadásának biztosítékául a Kölcsönvevő – választása szerint – 

bankgaranciát, vagy betárolt gáz garanciát, vagy e két biztosíték fajtát vegyesen ad az MFGT-nek. 

 

A Gázkölcsön termék keretében kölcsönadott gázra vonatkozóan, az MFGT által igényelt pénzügyi 

biztosíték (bankgarancia) számításának módja:  

 

A Gázkölcsön árverés napján a "CEGH AT VTP Front Month Single Day Select" bekezdésében közzétett, 

tárgyhót követő hónapra vonatkozó napi "Settlement Price" 150%-a szorozva az elnyert 

Gázmennyiséggel MWh-ban.  

 

Amennyiben a Gázkölcsön árverés napján nem kerül publikálásra "CEGH AT VTP Front Month Single 

Day Select" bekezdésében a tárgyhónapot követő hónapra vonatkozó napi "Settlement Price", úgy a 

legutolsó publikált "CEGH AT VTP Front Month Single Day Select" bekezdésében közzétett, 

tárgyhónapot követő hónapra vonatkozó napi "Settlement Price" a bankgarancia számításának alapja.  

Abban az esetben, ha a "CEGH AT VTP Front Month Single Day Select" bekezdésében tárgyhónapot a 

követő hónapra vonatkozó napi "Settlement Price" kevesebb, mint 30 €/MWh, a bankgarancia 

számítás módja: 30 €/MWh 150%-a szorozva az igénybevett, Gázmennyiséggel MWh-ban. 

http://www.cegh.at/gas-futures-market 

 

A bankgaranciát a Kölcsönvevő EURO pénznemben köteles nyújtani. 

A bankgaranciát, amelyben az MFGT a kedvezményezett, a Gázkölcsön igénybevételének megkezdése 

előtt kell a Kölcsönvevőnek benyújtania MFGT részére.  

 

A bankgarancia időtartama, amelyben az MFGT a kedvezményezett: 2019. augusztus 1.- 2020. 

augusztus 31. 

 

Amennyiben a MEKH felszólítás ellenére a Kölcsönvevő nem teljesíti a szerződésben foglalt ütemezés 

szerint a Gázmennyiség visszaadását, az MFGT jogosult a kölcsönvett gáz értékét biztosító 

bankgarancia lehívására. 

 

A szerződés további fizetési/pénzügyi biztosítékokat is tartalmazhat. 

 

Felelősség 

A kölcsönvett Gázmennyiség visszapótlásának/betárolásának késedelme, illetve meghiúsulása esetén 

a Kölcsönvevő viseli az MFGT-t terhelő minden kárt, beleértve a közigazgatási bírságokat és a harmadik 

személynek okozott károkat is. 

A Kölcsönvevő oldalán, a Gázkölcsönnel kapcsolatos pénzügyi, számviteli, adózási 

következményekért az MFGT mindennemű felelősségét kizárja! 

http://www.cegh.at/gas-futures-market

