FÖLDGÁZTÁROLÁSI KAPACITÁS SZERZŐDÉS 100%-BAN ELÉRHETŐ, LETÖRÉSMENTES BETÁROLÁSI KAPACITÁS
ÉS KITÁROLÁSI KAPACITÁSRA
amely egyrészről az

székhelye:
levelezési címe:
számlavezető pénzintézete:
számlaszáma:
számlázási cím:
adószáma:
cégbíróság és cégjegyzék száma:
a továbbiakban, mint Rendszerhasználó

és másrészről az

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhelye:

1138 Budapest, Váci út 144-150.

levelezési címe:

1399 Budapest, Pf. 645.

számlavezető pénzintézete:

CITIBANK

számlaszáma:

10800007-00000000-13714002

számlázási cím:

1138 Budapest, Váci út 144-150.

adószáma:

12543317-2-44

cégbíróság és cégjegyzék száma:

Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság, Cg. 01-10-045043

a továbbiakban, mint MFGT

ill. együttesen, mint Felek között az alulírott helyen és napon került aláírásra az alábbi feltételekkel:
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I

A szerződés tárgya és hatálya
1. A jelen Földgáztárolási kapacitás szerződés 100%-ban elérhető, letörésmentes betárolási és kitárolási
kapacitásra (továbbiakban: Szerződés) tárgya a Rendszerhasználónak 100%-ban elérhető, nem ESZ
célú kapacitásokra vonatkozó, letörés mentes betárolási és kitárolási, illetve mobil kapacitás
használata az MFGT tulajdonában és üzemeltetésében lévő magyarországi földalatti gáztárolóba az
alábbi fejezetekben szereplő feltételek mellett.
2. Az MFGT célja a kapacitás letörés nélküli, 100%-ban elérhető betárolási-, és kitárolási kapacitások
nyújtása, a megadott minimum és maximum paraméterek között a Rendszerhasználók részére. A
szerződött kapacitások mennyisége:
a) Betárolási kapacitás:
b) Mobilkapacitás:
c) Kitárolási kapacitás:

_______kWh/nap
_______kWh
_______kWh/nap

3. A Szerződés 20…. április 1-én 06:00 óráig tartó határozott időtartamra jött létre.
4. A szerződéses tárolási ciklus 20…. április 01. 06:00 órakor kezdődik, és 20…. április 01. 06:00 órakor
fejeződik be.
II

Általános feltételek
1. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban:
ÁSZF), Üzletszabályzat 4. számú mellékletben foglaltak az irányadók.
2. A Rendszerhasználó a Szerződés aláírásával elismeri, hogy a jelen pontban hivatkozott – az MFGT
internetes honlapján (www.magyarfoldgaztarolo.hu) elérhető – ÁSZF tartalmát megismerte, és a
Szerződés részének tekinti, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Felek a Hivatal által
jóváhagyott Üzletszabályzat mellékletét képező ÁSZF tartalmát a szokásos szerződési gyakorlattal
egyezőnek minősítik.
3. Az ÁSZF - ben nem rögzített speciális feltételeket jelen szerződés tartalmazza.
4. A meghirdetés dokumentuma, a szerződés mellékleteként a szerződés részét képezi.

III

A Letörésmentes, 100%-ban elérhető betárolási-, illetve kitárolási kapacitások IGÉNYBEVÉTELÉNEK
feltételei
1. Az MFGT minden évben az éves tárolói kapacitás lekötése után dönt arról, hogy hirdet-e meg
leköthető 100%-ban elérhető, letörés nélküli betárolási, és kitárolási kapacitást is. A megvásárolt
kapacitás mindig elérhető, függetlenül a tárolói paraméterektől, viszont minden esetben a megadott
minimum és maximum értékek között vehető igénybe. A kapacitások a meghirdetés szerinti
időszakban kerülnek publikálásra, a minimum és a maximum értékek között az MFGT garantált
elérhetőséget biztosít, a kapacitásmaximum feletti nominálás nem lehetséges. A minimum szint alatt
az MFGT törekszik a nominálás befogadására, de nem garantálja az elfogadást.
2. A kiajánlott kapacitás mértéke függ a tárolói éves kapacitás lekötés során első körben, minden év
március első hétfőjéig leadott kapacitás lekötési igények mértékétől. Az MFGT minden tárolási év
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elején egyedileg határozza meg a 100%-ban, letörésmentes betárolás-, és kitárolási kapacitások
mértékét és az ehhez tartozó mobilkapacitás mértékét.
3. A szolgáltatás igénybevételének elengedhetetlen feltétele, hogy a rendszerhasználónak rendelkeznie
kell a tárolói engedélyesnél tárolói lekötéssel az alapszolgáltatásként nyújtott szezonális tárolásra.
4. A karbantartási időszakot az MFGT hirdeti meg, a kapacitások rendelkezésre állása a mindenkori
meghirdetés szerint történik.
5. A kapacitás igényekre az MFGT által meghatározott határidőig lehet igényt benyújtani.
6. Kapacitás túljegyzés esetén az MFGT aukciót tart.
IV

A tárolandó gáz minősége
Az MFGT csak a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I.30.) Korm. rendelet (Vhr.) 11. sz. melléklete által előírt minőségi paraméterekkel rendelkező
gáz betárolását vállalja.

V

Földgáz Átadás-Átvétel, Mérés, elszámolás
Az MFGT az Üzletszabályzat 1.3.2. pontban leírtaknak megfelelően együttesen kezeli a tárolókat. A
Rendszerhasználó által az egyesített tárolóra leadott napi nominálás alapján a be-, illetve kitárolandó
gázmennyiséget az MFGT szétosztja az egyes földalatti gáztárolókra. Az MFGT kötelezettséget vállal az
egyesített tárolóra általa visszaigazolt nominált mennyiségek kiadására, illetve nem teljesülés esetén a
Rendszerhasználónál keletkező pótdíjak, egyensúlyozási költségek megtérítésére.

VI

Operatív információáramlás
1. Az MFGT napi munkája során a Rendszerhasználóval szemben vállalt kötelezettségei teljesítésére
együttműködik a Földgázszállítás és rendszerirányítási engedélyessel.
2. A Felek biztosítják, hogy a rendszeres, e szerződésben előírt kapcsolatokon felül értesítik egymást
minden olyan eseményről, amely az együttműködést befolyásolhatja, valamint konzultációs
lehetőségekkel és megfelelő adatáramlással segítik a zökkenőmentes kapcsolattartást.
3. A Felek közötti információáramlást és adatszolgáltatást az ÜKSZ és az ÁSZF szabályozza.

VII

A szolgáltatás díja
1. A szolgáltatás díja: … Ft/kWh/év.
2. A 100%-ban elérhető betárolási és kitárolási kapacitásokat az MFGT csomagban ajánlja ki.
3. A csomag ára tartalmazza a kapacitásdíjat, de nem tartalmazza az ÁFA-t és a forgalmi díjakat.
4. A kapacitást igénylők tetszőleges egész darabszámú csomagot igényelhetnek.
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5. A csomag kapacitásoknak éves díja van, és a fizetési feltételek a meghirdetettek szerint kerülnek
pontosításra. Az egyedi szolgáltatások díjai nem függenek az éppen hatályos jogszabályok és a Hivatal
által hozott határozatokban meghatározott díjaktól.
6. Az MFGT Üzletszabályzata alapján a tárolási év közben lekötött mobilkapacitás, betárolási kapacitás
és kitárolási kapacitás esetén a Rendszerhasználó köteles a teljes éves kapacitásdíjat megfizetni. A
Rendszerhasználó a szerződéskötés hónapjának havi díját a tárolói évből eltelt hónapok díjával együtt
egy összegben köteles megfizetni, továbbá a Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből
fakadó díjakat egymással az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 58. §.
(1) alapján időszakosan, egyenlő havi részletekben számolják el. A számla kiállítás dátuma
megegyezik a szerződés hatályba lépésének dátumával. A tárolói évből hátralevő hónapokra havi
egyenletes részletekben kell megfizetni a kapacitásdíjat.
7. A Felek határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg.
8. A forgalmi díj a mindenkori hatályos Tarifarendeletek szerinti – általános forgalmi adót nem
tartalmazó – díjakkal tárgyhónapot kővető 10. munkanapig kerül kiszámlázásra.
9. Fizetési határidő a számla keltétől számított 30 naptári nap, amennyiben munkaszüneti napra esik a
következő banki nap.
10. A Rendszerhasználó hozzájárul, hogy, a jelen szerződés alapján esedékes szolgáltatási díjak meg nem
fizetése esetén, a 20…. ……………………….-én megkötött 20…/20… tárolási éves földgáztárolásra
vonatkozó kapacitás-lekötési szerződéssel összefüggésben, általa felajánlott pénzügyi biztosítékból
(bankgarancia),vagy fizetési biztosítékból (betárolt gáz), az MFGT akkora összeget hívjon le, amely a
kiszámlázott és ki nem egyenlített szolgáltatás díjak kiegyenlítésére elegendő, vagy a betárolt földgáz
energiamennyiségből akkora értéket értékesítsen, amelynek vételára a kiszámlázott és ki nem
egyenlített szolgáltatás díjak kiegyenlítésére elegendő. Az erre vonatkozó eljárási- és
részletszabályokat az MFGT Üzletszabályzatának 7. sz. melléklete tartalmazza.
VIII

Irányadó jog, viták rendezése
1. A szerződésre és az esetleg felmerülő vitás kérdésekre, valamint a viták rendezésére egyaránt a
magyar jog szabályai az irányadóak.
2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Földgáztárolási Szerződéssel kapcsolatban esetleg felmerülő
vitás kérdéseket egymás között elsősorban tárgyalások útján rendezik.
3. A fenti tárgyalások eredménytelensége esetén bármely vita eldöntésére, amely a Földgáztárolási
Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével
vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik a Felek alávetik magukat az Energetikai
Választottbíróság (Budapest) kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját Eljárási
Szabályzata szerint jár el. Az eljáró választottbírók száma három. Az eljárás során a magyar nyelvet
kell alkalmazni.

IX

A szerződés hatályba lépése
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A jelen szerződés az aláírásával jön létre és lép hatályba.
X

Egyéb rendelkezések
1. Kapcsolattartók
Szerződést érintő kérdésekben:
A MFGT részéről:
Tel.:
Fax:
email:
Napi operatív kapcsolattartás témáiban:
A Rendszerhasználó részéről:
Tel:
Fax:
email:
A MFGT részéről:

Tároló forgalom-irányítási szolgálat
Tel.:

52/362-574

Fax:

52/558-044

email: dispatcher@mfgt.hu

Jelen szerződés a csatolt mellékletekkel érvényes, melyek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

Budapest,

Magyar Földgáztároló Zrt.

Rendszerhasználó

.....................................................................

……………………………..…………………………………….
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