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I ÁLTALÁNOS RÉSZ 

I.1 FOGALMAK 

I.1.1 AZ ÜZLETSZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK:  

Az Üzletszabályzatban használt fogalmakat az irányadó dokumentumokban meghatározott 

jelentésüknek megfelelően kell értelmezni.  

 Az Üzletszabályzatban használt egyéb fogalmak: 

Tárolási operatív program A Rendszerhasználók által a tárolási időszakra tervezett - 

összesített - célkészlet elérése érdekében az EFS által 

elkészített tárolási program.  

Előkészített gáz A földalatti gáztárolóból kitermelt, távvezetéki szállításra 

alkalmassá tett gáz. 

Érkezési nyomás  A betárolási ciklusban a földalatti gáztároló szállítóvezetéki 

átadási pontjára (távvezetéki „0” pont) a szállítóvezetékről 

érkező gáz nyomása.    

Felek A Földgáztárolási szerződés vonatkozásában az EFS és a 

Rendszerhasználó. 

Földgázmennyiségek 

elszámolása 

Összetett tevékenység, amely magában foglalja a 

Rendszerüzemeltetők és a Rendszerhasználóak 

gázforgalmának mérlegszerű nyilvántartását és a 

kifizetések alapjául, illetve a kereskedelmi, szolgáltatási 

szerződések teljesítésének igazolásául szolgáló 

jegyzőkönyvek elkészítését.     

Földgázszállítási engedélyes A GET alapján a Hivatal által kiadott földgázszállítási 

működési engedéllyel rendelkező társaság. 

GGPSSO Az Európai Bizottság „Harmadik fél általi hozzáférés jó 

gyakorlatáról szóló iránymutatás tárolói 

rendszerüzemeltetők részére” (2005. március 23.) ajánlása. 

Havi szerződött mennyiség Az adott gázévre érvényes szerződés alapján az adott év 

adott hónapjára (gázhónapra) átadás-átvételre ütemezett 

földgázmennyiség. 

Kiadási nyomás A kitárolási ciklusban a földalatti gáztároló szállítóvezetéki 

átadás pontjára a tárolóból érkező gáz nyomása.  

KTD A MOL Nyrt.  Kutatás – Termelés Divíziója, illetve annak 

műszaki rendszere 
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Operátor Közreműködő szervezet, amely az EFS-sel megkötött 

együttműködési szerződések alapján végzi a földalatti 

gáztároló üzemeltetését. 

Párnagáz A földalatti gáztároló működéséhez szükséges, a tároló 

nyomásviszonyait fenntartó gáz.   

Rendszerirányító A GET alapján a Hivatal által kiadott rendszerirányítási 

működési engedéllyel rendelkező társaság. 

Rövid távú tárolási 

szolgáltatás 

A tárolási évnél rövidebb időtartamra igényelt tárolási 

szolgáltatás. 

Tárolói engedélyes A GET alapján a Hivatal által kiadott földgáztárolási 

működési engedéllyel rendelkező társaság.   

Terhelésváltás A Tároló ki- és betárolási ciklusa közben az egységnyi idő 

alatt elérhető legmagasabb kapacitásváltozás értéke. 

Töltöttségi állapot A Tárolóban lévő betárolt mobil gázmennyiség és a tároló 

legnagyobb mobilkapacitásának hányadosa. 

 

Az Üzletszabályzatban használt rövidítések jelentése: 

GET 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 

Ptk. A Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (1959. évi IV. és 

2009. évi CXX. törvény) 

Bányatörvény 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról 

MSZ Magyar Szabvány 

ÜKSZ Üzemi és Kereskedelemi Szabályzat 

Vhr. 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet a 2008. évi LX. törvény 

végrehajtásáról 
 

I.2 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT CÉLJA, TÁRGYA, HATÁLYA ÉS FELÉPÍTÉSE 

I.2.1 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT CÉLJA, TÁRGYA  

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) 113. § alapján az engedélyesek kötelesek 

üzletszabályzatot kidolgozni, amely tartalmazza az engedélyes által nyújtott szolgáltatások 

általános biztonsági, minőségi, műszaki, kereskedelmi, elszámolási és fizetési előírásait, 

valamint az ellátás színvonalának és a felhasználói igény kielégítésének feltételeit.  
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Jelen Üzletszabályzat célja, hogy meghatározza az E.ON Földgáz Storage Zrt. (továbbiakban: 

EFS) által – a vele szerződéses kapcsolatba kerülő piaci szereplők számára - nyújtott 

szolgáltatások általános biztonsági, műszaki, kereskedelmi, mennyiségi elszámolási és fizetési 

előírásait, valamint a szerződési feltételeket, a szerződésszegésre vonatkozó szabályokat, és az 

ellátás színvonalának a fogyasztói igény kielégítésének részletes szabályait.  

Célja továbbá, hogy biztosítsa a rendszerhasználók jogainak és kötelezettségeinek átlátható 

leírását, valamint meghatározza azokat a szabályokat, amelyekkel biztosítható a tárolási 

rendszerhez való diszkriminációmentes hozzáférés.    

Az Üzletszabályzat tartalmazza az EFS által biztosított alap, választható, valamint egyedileg 

igényelt szolgáltatások szerződéses feltételrendszerét. 

Az Üzletszabályzat kidolgozása a 4. számú Függelékben felsorolt dokumentumok (a 

továbbiakban: irányadó dokumentumok) alapján történt, amelyek előírásait az EFS működése 

során minden körülmények között betartja. 

I.2.2 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA 

Az Üzletszabályzat a GET 113. § (4) bekezdése alapján a Hivatal (Magyar Energia Hivatal) 

jóváhagyásával lép hatályba.  

Az Üzletszabályzat hatálya kiterjed az EFS földgáztárolási tevékenységére, az EFS által nyújtott 

szolgáltatást igénybevevő Rendszerhasználókra, földgáztárolási szolgáltatásokra megkötött 

szerződésekre, megállapodásokra, szerződő felekre.  

A GET 119. § (1) értelmében, amennyiben az EFS tevékenységét az Üzletszabályzatban 

előírtaktól eltérő módon gyakorolja, a Hivatal jogkövetkezményeket alkalmazhat. 

Az EFS a jóváhagyott Üzletszabályzatát a GET 113. § (4) bekezdésének megfelelően az 

ügyfélforgalom számára hozzáférhető helyen, valamint a honlapján elérhetővé teszi. A 

hozzáférést magyarul és angolul mind az ügyfélszolgálati irodában, mind az internetes 

honlapján bármely érdeklődő számára biztosítja.  

Az EFS jogosult, illetve a Vhr. 121. § (1) bekezdése alapján köteles az Üzletszabályzatot évente 

felülvizsgálni. Az Üzletszabályzat felülvizsgálata kiterjed a jogszabályok és a kapcsolódó 

szabályzatok változására és az engedélyes által alkalmazott működési gyakorlatból eredő 

változásokra és szerződéses rendszerekre. Az indokolt változásokat az EFS az 

Üzletszabályzatban átvezeti és azt a Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtja. 

A módosítás a Hivatal jóváhagyó határozatában megjelölt napon lép hatályba.  A módosításról 

az EFS értesíti szerződéses partnereit. 

I.2.3 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT FELÉPÍTÉSE 

Üzletszabályzat 

Mellékletek 

1. Az EFS által működtetett tárolói rendszer leírása, műszaki adatai  

2. Az ügyfélszolgálati iroda elérhetősége 
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3. A földgáztárolási tevékenység operatív működését támogató rendszer leírása (Az 

Informatikai Platform bemutatása) 

4. A tárolás pénzügyi feltételei és a megállapodás dokumentum mintái 

5. A földgáztárolási szolgáltatások nyújtásának általános szerződési feltételei 

(továbbiakban ÁSZF)  

5.1 Földgáztárolási Szezonális Alapszolgáltatás Igénybevételére és Nyújtására 

Vonatkozó Szerződés minta 

5.2 Földgáztárolási Szezonális Alapszolgáltatás Igénybevételére és Nyújtására 

Vonatkozó Szerződés minta ( Csomag )  

5.3 Földgáztárolási Megszakítható Kapacitás Igénybevételére és Nyújtására 

Vonatkozó Szerződés minta 

5.4 Hosszútávú Földgáztárolási Szezonális Alapszolgáltatás Igénybevételére és 

Nyújtására Vonatkozó Szerződés minta 

5.5 Bizományosi értékesítési szerződés minta 

(együttesen: Földgáztárolási szerződés) 

5.6 Földgáztárolási keretszerződés kereskedelmi virtuális tárolási szolgáltatásra 

szerződés minta 

6. Elszámolás során alkalmazott számítási eljárás, paraméterek 

7. Szerződéses biztosítékra vonatkozó szabályok 

7.1 Bankgarancia minta (Garancia levél)  

7.2 Nyilatkozat betárolt gáz felajánlásáról 

8. Szerződésszegés esetén alkalmazandó eljárásrend  

9. Kapacitás árverési szabályzat 

10. Kereskedelmi virtuális tárolási termék leírása 

Függelékek 

1.  Az EFS szervezeti felépítése 

2.  Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 

3.  Érdekképviseleti szervezetek  
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I.3 AZ EFS BEMUTATÁSA 

I.3.1 HIVATALOS ADATAI 

 

Az engedéllyel rendelkező társaság neve: E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság 

A társaság székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8. 

Levelezési címe: 1399 Budapest, Pf. 645. 

A társaság cégjegyzék száma: Cg. 01-10-045043 

Bejegyzést és törvényességi felügyeletet 

ellátó bíróság: 

Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 

A társaság statisztikai számjele: 12543317-6312-114-01 

A társaság adószáma: 12543317-2-44 

Bankszámlaszáma: 16300000-04008363-90006405 

A számla vezető pénzintézet: Deutsche Bank ZRt. 

1054 Budapest, Hold u. 27. 

 

 

I.3.2 AZ EFS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE 

Az EFS a működésével kapcsolatos alapvető szervezeti szabályokat a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban, az Aláírási Jogosultságok Szabályzatban, valamint a Döntési és Hatásköri 

Szabályzatban rögzíti.   

Az EFS földgáztárolási tevékenységét az 1. sz. függelékben található szervezeti felépítésben, 

saját tulajdonban lévő tárolói kapacitásokkal és tárolói eszközállománnyal, a Magyar 

Köztársaság területén végzi.  

Az EFS működési területe a Hivatal határozatával kiadott Földgáztárolási működési engedély 

2. sz. mellékletében szereplő földalatti gáztárolókra terjed ki: 

 Hajdúszoboszlói FGT 

 Zsanai FGT 

 Pusztaederics FGT 

 Kardoskúti FGT 

Az EFS a földgáztárolási szolgáltatásait az egyesített tárolóra értelmezi. 
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I.3.3 KÜLSŐ KAPCSOLATTARTÁS 

Az EFS tevékenységét érintő külső kapcsolatok:  

a. Felettes szervek (Magyar Energia Hivatal, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, 

Bányakapitányságok, Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium, 

Környezetvédelmi felügyelőség stb.) 

b. Rendszerhasználók  

c. A földgáztárolókhoz kapcsolódó rendszerüzemeltető 

d. Földgáztermelő 

e. A Rendszerhasználók érdekeit képviselő szervezetek (3. sz. Függelék) 

f. Egyéb szervezetek (Rendőrség Tűzoltóság, Katasztrófavédelem, Önkormányzatok) 

A kapcsolattartást az EFS a következő módon biztosítja: 

a. Ügyfélszolgálati iroda 

Az ügyfélszolgálati iroda feladata a földgáztárolási szolgáltatásokat igénylő potenciális 

ügyfelek, valamint a szerződéses kapcsolatban lévő Rendszerhasználók részére - a 

tárolási tevékenységgel összefüggésben - folyamatos konzultációs lehetőség 

biztosítása. Az ügyfélszolgálati irodában az EFS adott szakterületén dolgozó 

munkatársai adnak közvetlenül felvilágosítást. 

Az ügyfélszolgálati iroda működésének paraméterei, és az EFS részéről megjelölt 

kapcsolattartók listája az Üzletszabályzat 2. sz. mellékletében találhatóak.    

b.  24 órás diszpécser szolgálat 

Az EFS a tárolói forgalom irányítását folyamatos, 24 órás diszpécserszolgálat 

üzemeltetésével biztosítja. A szolgálat célja a tárolói forgalom üzemviteli ellenőrzése, 

nominálási és az elszámolási feladatok elvégzése, információ biztosítása, különös 

tekintettel a Rendszerhasználók számára a napi elérhető kapacitásaik kihasználására. 

Feladata továbbá a rendszerirányító terhelésváltási igényeinek fogadása, elbírálása és a 

szükséges intézkedések elrendelése a tárolók felé. Így a diszpécser központ – a napi 

operatív működésben - folyamatos kapcsolatot tart a Rendszerhasználókkal, a 

kapcsolódó rendszerüzemeltetővel, és a tárolókhoz kapcsolódó földgáztermelőkkel.   

Az EFS a diszpécser szolgálat telefonforgalmát rögzíti és az eseményekről naplót vezet. 

A diszpécser szolgálat elérhetősége az Üzletszabályzat 2. sz. mellékletében található.      

c. Internetes honlap 

Az EFS az internetes honlapján (www.eon-foldgaz-storage.com) magyar és angol 

nyelven - rendszeres frissítéssel - részletes kereskedelmi és műszaki tájékoztatást 

biztosít a Rendszerhasználók számára. Az információk közlése megfelel a GGPSSO 

követelményeinek. 

d. Informatikai Platform 

http://www.eon-foldgaz-storage.com/
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Az Informatikai Platform segíti a Rendszerhasználók és az EFS operatív 

együttműködését. Az Informatikai Platform bemutatása az Üzletszabályzat 3. sz. 

mellékletében található.  

A szolgáltatások igénylése, igénybevétele során a Rendszerhasználók és az EFS az 

Informatikai Platformon keresztül tartják a kapcsolatot. Amennyiben az Informatikai 

Platform nem üzemel és ezért a Rendszerhasználó nem tudja teljesíteni a szerződésben 

rögzített nominálási és egyéb adatszolgáltatási kötelezettségeit, akkor a 

Rendszerhasználónak írásban és szóban egyaránt tájékoztatni kell a diszpécser 

szolgálatot az Informatikai Platform működésének kieséséről. A diszpécser a rendszer 

leállásáról értesíti a többi Rendszerhasználót is. Az Informatikai Platform működésének 

helyreállításáig a Rendszerhasználók és az EFS egymás között telefonon, e-mail-ben, 

vagy faxon kommunikálnak. 
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II AZ EFS, MINT FÖLDGÁZTÁROLÁSI ENGEDÉLYES TEVÉKENYSÉGEI 

II.1 FÖLDGÁZTÁROLÁSI TEVÉKENYSÉG  

Az EFS a Hivatal által 2009. Július 1-én kiadott 237/2009. számú földgáztárolási működési 

engedély alapján végzi tevékenységét. 

Az engedély alapján az EFS földgáztárolási tevékenység végzésére, valamint az engedélyben 

megjelölt földgáztárolók üzemeltetésére jogosult.  

Az EFS tevékenységét a mindenkor hatályos – 3. sz. függelékben felsorolt - irányadó előírások 

szabályozzák. Az EFS a tevékenysége folyamatos és biztonságos ellátásához szükséges 

mértékben működteti, karbantartja és fejleszti az engedélyében szereplő földgáztárolókat. 

Kétévente felülvizsgálja a földgáztárolók várható élettartamát, műszaki állapotát, amelynek 

eredményéről a Hivatalt jelentésben tájékoztatja.  

II.2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

II.2.1 A RENDSZERHASZNÁLÓK BIZTONSÁGOS ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ GARANCIÁI 

Az EFS földgáztárolási engedélyének kiadását megelőzően a Hivatal felülvizsgálta a 

jogszabályokban előírt műszaki, gazdasági, humán feltételrendszert. A vizsgálat 

eredményeként a Hivatal határozatában kiadta a földgáztárolási működési engedélyt, ami 

kizárólagos jogot biztosít és kötelezettséget jelent az engedélyben rögzített tárolói rendszerek 

üzemeltetésére, a tárolók kapacitásainak értékesítésére.   

Az EFS földgáztárolói tevékenységét, működésének feltételeit, műszaki színvonalát a Magyar 

Energia Hivatal és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal folyamatosan felügyeli. Az EFS az 

üzemeltetésében lévő tárolókat a fogyasztók igényeinek megfelelően a hivatalok jóváhagyása 

mellett folyamatosan fejleszti, karbantartja, és működteti.  

Az EFS folyamatosan aktualizálja a karbantartási, üzemfenntartási előírásait, elemzi a rendszer 

műszaki állapotát és a meghibásodásokat. Az elemzések eredményeit értékeli és 

visszacsatolja a szabályozott üzemfenntartási folyamatba.        

Az EFS az ISO 9001:2000 (MSZ EN ISO 9001:2001) és a BS OHSAS 18001:2007 szabványok 

követelményeinek megfelelő tanúsított Integrált Irányítási Rendszert működtet. A rendszer 3 

évenkénti tanúsítását és féléves gyakorisággal történő felülvizsgálatát egy független 

akkreditált felülvizsgáló cég végzi.  

Az Integrált Irányítási Rendszeren belül az EFS - képzett belső felülvizsgálókkal - folyamatos 

rendszerellenőrzést végez, amely kiterjed a földgáztárolási tevékenységet szabályozó összes 

belső folyamatra. Ezzel biztosítja a földgáztárolási tevékenység folyamatos ellenőrzését.   

A rendszerhasználók biztonságos ellátása érdekében az EFS együttműködési megállapodást 

köt a kapcsolódó rendszerüzemeltetővel.      
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Az EFS a földgáztárolási tevékenységgel összefüggő feladatok végzésére külső vállalkozókat 

vesz igénybe, akikkel minden esetben vállalkozási szerződést köt.  

Az EFS rendszeresen értékeli a beszállítói tevékenységet végző szerződéses partnereit. Az 

ellenőrzések során feltárt hibákat, illetve hiba lehetőségeket az EFS kijavítja és szükség esetén 

megelőző intézkedéseket hoz.   

A Rendszerhasználókkal való szerződéses kapcsolatban az EFS figyelemmel kíséri és gyűjti a 

Rendszerhasználók által megfogalmazott igényeket, észrevételeket, amelyeket értékel és a 

szükséges intézkedéseket végrehajtja a vevőelégedettség növelése érdekében.  Az EFS az 

általa nyújtott szolgáltatások minőségét folyamatosan méri és értékeli, melynek alapján javítja 

a szolgáltatás minőségét. Az EFS a vevőelégedettség mérésére - minden évben egy 

alkalommal – kérdőíves vizsgálatot is végez. A vizsgálat eredményéről a Rendszerhasználókat 

is tájékoztatja.        

II.2.2 A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS MENTES ÉS ÁTLÁTHATÓ TÁROLÓI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ 

RENDELKEZÉSEK.        

Az EFS a tárolói szolgáltatás során jogosulatlanul nem tesz semmiféle megkülönböztetést a 

szolgáltatásai iránti felmerült igények és igénylők között. Továbbá semmilyen módon nem 

részesíti előnyben kapcsolt vállalkozásait vagy egyéb vállalkozásokat annak érdekében, hogy 

azokat üzleti előnyhöz juttassa.  

Az egyenlő elbánás elve egyaránt vonatkozik a kapacitásokhoz kapcsolódó szolgáltatások 

vásárlására és nyújtására, valamint az árképzésre.   

Az EFS a diszkrimináció mentesség és egyenlő bánásmód követelményeinek teljesítését 

szabályozó folyamatokra a GET 121. § és a Vhr. 138. § előírásaival összhangban megfelelési 

programot készít. A megfelelési programot a Hivatal hagyja jóvá. A megfelelési program 

előírásait az EFS szigorúan betartja és folyamatosan ellenőrzi. A program betartásáról az EFS a 

Hivatalt éves beszámolóban tájékoztatja. 

Az EFS Etikai Kódexben rögzíti azokat a munkatársaival szemben elvárt irányelveket, amelyek 

segítik a munkatársakat a mindennapi munkavégzés során felmerült helyzetek megfelelő, 

etikus kezelésében.   

II.2.3 ADATVÉDELEMRE VONATKOZÓ GARANCIÁK, BIZTOSÍTÉKOK 

Az EFS kötelezettséget vállal arra, hogy Rendszerhasználókkal való együttműködés során, a 

másik féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomására jutott 

adatot vagy tényt az EFS harmadik személynek a Rendszerhasználó cégszerű írásos 

felhatalmazása nélkül nem adja ki, nem teszi hozzáférhetővé és az adott szerződés 

teljesítésétől eltérő más célra nem használja fel. 

A szerződéses kapcsolat ideje alatt és azt követően a jogszabályokban és az EFS belső 

szabályozásában meghatározott megőrzési ideig az EFS birtokába kerülő, harmadik fél 

számára titkos adatokat az EFS az irodáiban 5 évig őrzi. Az EFS az elektronikus 

dokumentumokat szerver gépen tárolja. A megőrzési idő lejártát követően a papír alapú 

dokumentumok zúzdába, az elektronikus dokumentumok törlésre kerülnek.  
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Az EFS által alkalmazott informatikai eszközökön (beleértve az Informatikai Platformot is) az 

illetéktelen hozzáférést, valamint a tárolói adatok védelmét az operációs rendszerbe beépített 

védelem biztosítja. 

Az EFS az ÜKSZ-ben és a Földgáztárolási szerződésben előírt adatszolgáltatási 

kötelezettségének a rendszerirányító által üzemeltetett Informatikai Platformon és az 

internetes honlapján keresztül tesz eleget.  Az Informatikai Platform olyan műszaki és 

informatikai feltételrendszer, amely biztosítja a Rendszerhasználók, valamint a Magyar 

Energia Hivatal számára az ÜKSZ-ben az EFS számára előírt átadandó alapadatok szabványos, 

biztonságos felületen történő átadását-átvételét, folyamatos ellenőrzés mellett.    

A Rendszerhasználókkal megkötött és a földgáztárolási tevékenységgel összefüggő 

együttműködési megállapodásokkal kapcsolatban a szerződő felek titoktartási kötelezettsége 

nem terjed ki az alábbi információkra: 

 amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az 

információt kapó szerződő fél hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy 

 amelyek bizonyíthatóan már a szerződés hatályába lépését megelőzően is 

ismertek voltak az információt kapó fél számára, vagy  

 amelyek olyan harmadik fél által jutottak az információt kapó fél tudomására, 

akit, vagy amelyet nem köt titoktartási megállapodás azon szerződő fél felé, 

amelyre az információ vonatkozik, vagy 

 amelynek nyilvánosságra hozatalát, vagy kiadását jogszabály, tőzsdei szabályzat, 

vagy hatósági rendelkezés teszi kötelezővé az előírt mértékben és kör részére, 

vagy  

 amelyek megosztásához az érintett fél írásban hozzájárult.       

II.2.4 KÖRNYEZETVÉDELEM KÉRDÉSEI 

Az EFS az ISO 14001:2004 (MSZ EN ISO 14001:2005) szabvány követelményeinek megfelelő - 

független tanúsító által ellenőrzött - Környezetközpontú Irányítási Rendszert működtet az 

Integrált Irányítási Rendszerén belül.  

Ezzel összhangban az EFS a tároló tevékenységét a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény előírásainak megfelelően végzi. Működése során 

elkötelezett a környezet, valamint az emberi élet és egészségvédelemért. Így: 

 a környezetet érintő tevékenységek megkezdése előtt előzetes, majd később 

részletes környezeti hatástanulmányt készít, 

 végrehajtja az előírt környezetvédelmi felülvizsgálatokat, 

 a számára megállapított légszennyezőanyag kibocsátási határértékeken belül 

tartja a káros anyag emissziót, 

 a hulladékgazdálkodást és a veszélyes hulladékok kezelését előírásszerűen végzi, 

 figyelmet fordít a felszíni és felszín alatti vizek védelmére, 
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 a zajszintet és a rezgésterhelést a meghatározott határértéken belül tartja.  

Azok az együttműködő partnerek, vállalkozók, akikkel az EFS szerződést köt, - szerződéseikben 

- vállalják, hogy betartják a vonatkozó környezetvédelmi előírásokat. Abban az esetben, ha az 

EFS hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy partnere a környezetvédelmi 

jogszabályokban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, jogosult a szerződés módosítását, 

vagy megszüntetését kezdeményezni. 

II.3 AZ EFS ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEI 

II.3.1 AZ ENGEDÉLYES TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGI JELLEMZŐI 

Az EFS földgáztárolási tevékenységének minőségi jellemzőt meghatározó tényezők: 

 a jogszabályi és szerződéses követelmények betartása, 

 a szolgáltatás színvonala, annak mérése és visszacsatolása Rendszerhasználók felé 

 a földgáztárolási tevékenységgel összefüggésben szolgáltatott adatok, információk 

megfelelősége.     

II.3.2 A TÁROLT FÖLDGÁZ MINŐSÉGÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK, ELLENŐRZÉSÉNEK ELJÁRÁSI 

RENDJE 

A földgáz minőségi paraméterei alatt – az EFS a jelen Üzletszabályzatban - a földgáztárolásra 

átadott (betárolt) és földgáztárolóból kivett (kitárolt) földgáz nyomás és minőségi adatait érti. 

A nyomás megkívánt értékeit, mint minőségi paramétert az EFS és kapcsolódó 

rendszerüzemeltető egymással megkötött együttműködési megállapodásban rögzíti. Az így 

rögzített nyomás értékek kerülnek átadás–átvételi pontonként az EFS és a Rendszerhasználó 

között megkötött Földgáztárolási szerződésbe.   

Az átadás–átvételi pontokon a földgáztárolásra átadott illetve a földgáztárolóból átvett 

földgáz minősége meg kell, hogy feleljen az MSZ 1648:2000 szabványban rögzített 

előírásoknak. A földgázminőségre vonatkozó ellenőrző, illetve elszámolási adatokat az ÜKSZ-

nek megfelelően az EFS a Rendszerhasználók részére biztosít.  

A kapcsolódó rendszerüzemeltető a mérés adatait az ÜKSZ gázminőség mérésének eljárás 

rendje alapján, valamint az EFS és a rendszerüzemeltető között megkötött együttműködési 

megállapodás alapján az EFS részére elszámolási célra – napi gyakorisággal – rendelkezésre 

bocsátja.  

A napi bizonylatolás adatai részét képezik az EFS és a kapcsolódó rendszerüzemeltető, vagy 

földgáztermelő közötti havonta felvett átadás-átvételi jegyzőkönyvnek. 

Azokon a helyeken ahol nincs távvezetéki kapcsolat kitároláskor vagy betároláskor, ott a 

kapcsolódó földgáztermelő méri az átadott-átvett földgáz minőségi paramétereit az 

együttműködési megállapodás alapján.  
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A Rendszerhasználó bármikor betekinthet a kitárolt illetve a betárolt földgáz minőségi 

adataiba, a mérések hitelességét igazoló dokumentumokba. Erre vonatkozó igényét a 

Rendszerhasználónak az EFS kapcsolattartója felé jeleznie kell. 

A földgázminőség mérésének részletes eljárás rendjét az ÜKSZ szabályozza. 

II.4 AZ EFS ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI 

II.4.1 A TÁROLÓI RENDSZER ÜZEMVITELI IRÁNYÍTÁSA 

Jelen Üzletszabályzat 1. sz. melléklete részletesen tartalmazza az EFS tulajdonában lévő 

tárolók – üzleti titkot körébe nem tartozó - főbb műszaki paramétereit. A feltüntetett tárolókra 

vonatkozóan az EFS végzi a tevékenységhez fűződő üzleti irányítási, műszaki és gazdasági 

irányító feladatokat. 

II.4.2 A TÁROLÓK MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI MIATT BETARTANDÓ KÖVETELMÉNYEK 

(KAPACITÁSGAZDÁLKODÁS PEREMFELTÉTELEI)  

A tárolók főbb műszaki paramétereit a Hivatal által kiadott Földgáztárolási működési engedély 

mellékletei tartalmazzák. Az EFS a mellékleteket folyamatosan felülvizsgálja, és szükség 

esetén módosítja. A felülvizsgálat alapja a Műszaki Üzemi Terv (MÜT), amiben meghatározásra 

kerülnek - tárolónként – a biztosítható kapacitások, valamint a várható tárolói fejlesztések. A 

MÜT a Bányatörvény 27. § pontja alapján az EFS által a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

számára jóváhagyásra benyújtandó dokumentum, amely alapján az EFS a bányászati 

(földgáztárolási) tevékenységét köteles végezni. 

Az 1. sz. melléklet tartalmazza az egyes tárolók műszaki paramétereit. Az egyesített tárolóra 

vonatkozóan az EFS a következő szabályozást alkalmazza:     

A MÜT alapján meghatározott – kereskedelmi célra – meghirdetendő kapacitásokat az EFS az 

ÜKSZ előírásai szerint meghirdeti. A tárolási év folyamán a Rendszerhasználó által elérhető 

szabad kapacitások és a kapacitás lekötésre vonatkozó információk az EFS internetes 

honlapján folyamatosan megtekinthetők.  

a. Tárolási ciklusok időbeli meghatározása 

A betárolási időszak április 1-től szeptember 30-ig, a kitárolási időszak pedig október 1-

től március 31-ig tart.       

b. A tárolók indítására vonatkozó szabályok 

A tárolókat az indításuk után alapjárati szinten kell üzemelni, amelynek hossza 

tárolónként eltérő. A tárolási tevékenység indítása, az egyes tárolók beindításával, 

fokozatosan történik. Ennek következtében a rendelkezésre álló maximális és 

minimális kapacitás – eltérő mértékben – lépcsőzetesen változik.  
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A fent leírtak miatt az EFS a betárolás és kitárolás indítására vonatkozóan szigorú 

nominálási szabályokat alkalmaz, amelyeket jelen az Üzletszabályzat III.2.1. pontja 

tartalmaz. 

c. A tárolók - tárolási ciklusban – történő leállítására vonatkozó szabályok 

Az EFS a tárolási év közben az igények változásának következtében bármely tárolóját 

leállíthatja, ezért kapacitás korlátok fordulhatnak elő. Ez nem jelenti az EFS által vállat 

kötelezettségek be nem tartását.   

d. Az egyesített tároló kitárolási – és betárolási kapacitása 

A Rendszerhasználók az EFS internetes honlapján megtalálják a tárolók aktuális 

feltöltöttségét, amelynek értéke a be-illetve kitárolás folyamán folyamatosan változik. 

Az aktuális feltöltöttség függvényében folyamatosan változik a tárolók kitárolási és 

betárolási kapacitása. 

Az adott gáznapon a Rendszerhasználók részére rendelkezésre álló kapacitást az EFS a 

Rendszerhasználók által leadott betárolási és kitárolási terve alapján – az egyesített 

tárolóra vonatkozóan - határozza meg. A Rendszerhasználók a tervet hetente frissítik, 

ezért a rendelkezésre álló kapacitás a leadott igények alapján változik. A 

Rendszerhasználó minden gáznap előtt megtudhatja az EFS Informatikai Platformján, 

hogy a gáznapon az egyesített tárolóra vonatkozóan mennyi a minimálisan és a 

maximálisan igénybe vehető kapacitás.  

A Rendszerhasználók az EFS Informatikai Platformján nyomon követhetik az általuk 

lehívható maximális kapacitásokat. Az ezzel kapcsolatos lehívás (nominálás) részletes 

szabályait az Üzletszabályzat III.2.1 pontja tartalmazza. 

II.4.2.1 A tárolók karbantartási szabályai 

Az EFS rendszeres karbantartással biztosítja a tárolói rendszer és tartozékainak 

rendelkezésre állását. E tevékenység garantálja, hogy a tároló rendszer valamennyi eleme 

az üzembe helyezéstől az élettartam végéig azonos szintű megbízhatósági elvárásnak 

feleljen meg.  

A karbantartási tevékenységet az EFS részben vállalkozó bevonásával, részben saját erővel 

végzi. Az EFS a nagy volumenű karbantartási munkákat a tervezett be - és kitárolási 

ciklusok közé tervezi.  

Az EFS tervezett tárolói karbantartási időpontokat a Vhr. 94. § alapján bejelenti a 

földgázszállítási engedélyes részére, aki ennek figyelembevételével készíti a 

szállítóvezetékre tervezett leállások időpontját.  

A rendszerirányító engedélyes a leadott karbantartási ütemterveket összehangolja, és 

február 15-ig elkészíti és közzéteszi az internetes honlapján. Ezzel egy időben az EFS is 

tájékoztatja a Rendszerhasználókat a tárolókat érintő karbantartási ütemtervről saját 
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internetes honlapján keresztül. Az EFS indokolt esetben a karbantartási ütemtervtől 

eltérhet, ha erről 15 nappal előtte értesíti a Rendszerhasználókat. 

II.4.2.2 A tárolók üzemzavar, hibaelhárítási szabályai 

Az EFS a Rendszerhasználóak biztonságos ellátása érdekében folyamatos munkarendben 

az üzemzavar elhárítás vezénylésére, korlátozások, válsághelyzet kezelésére alkalmas 

személyzettel rendelkezik.   

Az EFS a Bányatörvény és az ahhoz kapcsolódó rendeletek alapján kidolgozott 

szabályzatokat folyamatosan aktualizálja, megismerteti a tárolói technológián dolgozó 

munkavállalókkal, azokat számukra elérhetővé teszi. A szabályzatokban foglaltakat betartja 

és betartatja, a szükséges ellenőrzéseket elvégzi.  

Az EFS gondoskodik a tárolókhoz tartozó kitörésvédelmi szolgálat működtetéséről, amely 

kötelezettségének szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatott, a Bányatörvény 

végrehajtási rendelete 21. § (5) –ba foglalt előírásoknak megfelelő vállalkozóval tesz eleget.  

Az EFS Havaria elhárítási tervvel rendelkezik, amely kiterjed tűz, robbanás, technológiai 

meghibásodás következtében fellépő olyan eseményekre, amelyeknél emberi élet, nagy 

értékű vagyon, a környezet, illetve az ellátásbiztonság kerülhet veszélybe. 

Az EFS üzemzavarra illetve hibaelhárításra vonatkozó kötelezettségeit jelen Üzletszabályzat 

5. sz. melléklete tartalmazza. 
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III AZ EFS ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK  

III.1 A SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA 

Az EFS feladata a Rendszerhasználók részére a tárolási kapacitásokhoz való hozzáférés és 

földgáztároláshoz szükséges egyéb szolgáltatások biztosítása.  

Az EFS a legkisebb költség elvének érvényesítésével, átlátható módon, 

diszkriminációmentesen, az üzembiztonság, a környezet- és egészségvédelem folyamatos 

szem előtt tartása mellett teljesíti feladatát. 

Az EFS szolgáltatásait az Üzletszabályzat és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek 

betartásával – minden esetben az érvényes szerződés birtokában, és az abban foglaltak 

szerint - vehetik igénybe a Rendszerhasználók.  

Az EFS tárolói mobil- és csúcskapacitásaihoz történő hozzáférés szabályozott, valamint a GET 

74. § (2) pontjában meghatározott felmentés birtokában tárgyalásos (nem szabályozott) 

formában lehetséges. A felmentést tartalmazó határozatot az EFS honlapján nyilvánosságra 

hozza. A tárgyalásos hozzáféréssel nyújtott tárolási szolgáltatások díjait és a hozzáférés 

részletes szabályait az EFS határozza meg és internetes honlapján teszi közzé, biztosítva az 

egyenlő elbánás elvét.  

Az EFS által nyújtott szolgáltatások a következők: 

1. Alapszolgáltatások 

2. Választható szolgáltatások 

3. Egyedileg igényelt – nem alap és nem választható – szolgáltatások 

Az EFS által nyújtott szabályozott hozzáféréssel biztosított kapacitásokra az ÜKSZ 3.3.1.4. 

pontjában meghatározott szolgáltatásokat alapszolgáltatásként vehetik igénybe a 

Rendszerhasználók. A szabályozott hozzáféréssel biztosított kapacitásokra vonatkozó 

alapszolgáltatások díját a mindenkor hatályos Tarifa rendelet határozza meg. 

A választható szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses feltételeket és díjakat jelen 

Üzletszabályzat tartalmazza.  

Az egyedileg igényelt szolgáltatások feltételeiben és díjában a Vhr. 76. § (3) pontja alapján az 

EFS és a Rendszerhasználó egyedileg, az azonos bánásmód elve szerint állapodik meg.  

Az Üzletszabályzat jelen fejezete ezeket a szolgáltatásokat írja le, valamint a szolgáltatások 

igénybevételének általános feltételeit részletezi a megadott csoportosításnak megfelelően.  A 

szerződéssel kapcsolatos részletes feltételeket az Üzletszabályzat 5. számú melléklete (A 

földgáztárolási szolgáltatások igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek – 

ÁSZF) tartalmazza. 
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III.1.1 ALAPSZOLGÁLTATÁSOK ÉS A HOZZÁFÉRÉS SZABÁLYAI  

Az EFS az alapszolgáltatásokat az Üzletszabályzat 5. sz. mellékletének részét képező 

mintaszerződések alapján nyújtja, az alábbi feltételekkel.   

III.1.1.1 Nem megszakítható szezonális tárolási szolgáltatás 

Az EFS az – ÜKSZ 3.3.1.4.1 pontban részletezett – alapszolgáltatások nyújtásával biztosítja a 

Rendszerhasználó részére a szerződésben rögzített tárolási évben/években a szezonális tárolási 

szolgáltatást, mely a tárolni kívánt gázkészlethez szükséges mobilkapacitást, a kitárolási és 

betárolási kapacitásokat, valamint a betárolási és kitárolási szolgáltatást foglalja magában.  

A kapacitások meghirdetése és lekötése az ÜKSZ 8.8.1 pontjában leírtak megfelelően történik.  

A Földgáztárolási szerződés megkötésének feltétele, hogy a Rendszerhasználó az ÜKSZ-ben, 

valamint az Üzletszabályzatban foglalt adatközlést és dokumentációt hiánytalanul biztosítsa az 

EFS számára.   

Az EFS csak olyan Rendszerhasználótól fogad el kapacitás igényt és csak olyan 

Rendszerhasználóval köt Földgáztárolási szerződést, aki a szerződéses kötelezettségeinek 

teljesítésére megfelelő pénzügyi biztosítékkal rendelkezik. A pénzügyi biztosítékra vonatkozó 

rendelkezéseket az Üzletszabályzat 5. sz. melléklete tartalmazza.  

Amennyiben az éves kapacitás lekötés esetén a szabad tárolói kapacitásokat meghaladják a 

Rendszerhasználók kapacitás igényei, akkor a diszkriminációmentes hozzáférés biztosítása 

érdekében - az ÜKSZ előírása alapján - az EFS a szabad kapacitásokra árverést ír ki.  Az árverés 

folyamatát az Üzletszabályzat 9. sz. mellélete szabályozza. 

A Rendszerhasználó a kapacitásigényléskor automatikusan kötelező – cégszerű aláírásával 

igazolt - szándéknyilatkozatot tesz, amellyel kifejezi szándékát az igényelt kapacitás 

megvásárlására.  A Rendszerhasználó a kötelező szándéknyilatkozatban meghatározott 

időpontig köteles az igényelt kapacitás EFS által visszaigazolt részére a Földgáztárolási 

szerződést megkötni. Amennyiben a Rendszerhasználó ennek a kötelezettségének nem tesz 

eleget, a kapacitáslekötésre vonatkozó jogosultságát elveszíti, az EFS jogosult az ilyen módon 

nem lekötött kapacitást más Rendszerhasználó számára értékesíteni. EFS a késedelmes 

értékesítésből adódó kárát bírósági úton érvényesítheti.    

 A Rendszerhasználó a szerződés megkötésekor köteles megküldeni, és - a betárolási ütem alatt 

heti rendszerességgel - aktualizálni a betárolási ütemtervét.  A leadott betárolási tervek alapján 

az EFS elkészíti a betárolási programját, amiben előzetesen meghatározza, hogy az összegzett 

igényeket milyen ütemben tudja kielégíteni és ezt közzé teszi az EFS Informatikai Platformján. A 

Rendszerhasználó – esetleges kapacitás- és készletváltozásait is figyelembe véve – saját 

betárolási tervét hetente frissíti, ami alapján az EFS is folyamatosan aktualizálja betárolási 

programját. A betárolási ütemtervtől eltérő nominálást az EFS jogosult visszautasítani és 

újranominálást kezdeményezni.   

A Rendszerhasználó szeptember 15-től kitárolási ütemtervet köteles készíteni, és elküldeni az 

EFS részére. A kitárolási ütemtervet – a kitárolási időszak alatt – a Rendszerhasználónak hetente 
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frissítenie kell. A frissítéskor a készlet- és kapacitásváltozásokat a Rendszerhasználónak 

figyelembe kell vennie. A betárolási kapacitás lekötéséhez az EFS minden esetben megadja a 

betárolásra tervezett napok számát, amihez a Rendszerhasználó a betárolási ütemét tervezheti.  

A szolgáltatás ellenértékét és annak ütemezését a Rendszerhasználó a mindenkor hatályos 

Tarifa rendelet alapján fizeti. A fizetési feltételeket az Üzletszabályzat 5. számú melléklete 

tartalmazza. 

III.1.1.2 Tárolói kapacitás-átadás tranzakcióinak lebonyolítása felhasználók kereskedőváltása 

esetén   

Az EFS a kereskedőváltás miatt előállt kapacitás-átadási tranzakció lebonyolítását az ÜKSZ 8.3. 

pont előírásai szerint, térítésmentesen végzi.   

A szolgáltatás elvégzéséhez szükséges, hogy a kapacitást kiadó és a kapacitás átvevő 

kereskedők jelezzék az EFS felé a kapacitás átadás-átvétel tényét. Ezt minden esetben – 

mindkét Félnek - az EFS Informatikai Platformján kell megtenni.  A tranzakció csak akkor kerül 

elfogadásra és átvezetésre, ha mindkét Rendszerhasználó azonos mennyiséget rögzít az 

Informatikai Platformon a tranzakció életbelépését megelőző munkanap 16:00 h-ig.  

Az EFS által működtetett Informatikai Platformon elérhető felület biztosítja a VHR 51. par (7) 

által meghatározott egyszerűsített eljárásrend és okiratrendszer használatát a 

Rendszerhasználók részére a tranzakcióval járó szerződésmódosításra vonatkozóan.  

Amennyiben a Rendszerhasználók között nincs egyezség az átadott illetve az átvett kapacitás 

mértékére, úgy a Rendszerhasználók szerződése változatlan marad. 

A kapacitást kiadó Rendszerhasználó szerződött kapacitásai annyival csökkenek, amennyivel a 

kapacitást átvevő Rendszerhasználó szerződött kapacitásai megnövekednek. A kereskedő 

váltásban érintett Rendszerhasználók összesített tárolói kapacitása nem csökkenhet a 

tranzakció miatt.   

III.1.1.3 Kitárolási és betárolási kapacitásokhoz opciók felajánlása 

Az EFS az ÜKSZ 9.5.3. pontjában leírtak alapján a Rendszerhasználók részére opciós felajánlási 

lehetőséget biztosít a földgáztárolási kapacitások nominálása keretében. 

Az opció felajánlása lehetőséget biztosít a Rendszerhasználó számára, hogy a 

rendszeregyensúly megteremtésében közreműködjön. A Rendszerhasználó által felajánlott 

opcióval a felajánlást követően a rendszerirányítási engedélyes rendelkezik. 

III.1.1.4 Másodlagos kapacitáskereskedelem tranzakcióinak lebonyolítása 

A Rendszerhasználóknak a jogszabályi rendelkezések alapján lehetőségük van az általuk 

lekötött kapacitások egymás közötti adásvételére. A másodlagos kapacitáspiacon a lekötött 

kapacitások részlegesen is értékesíthetők.  
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Az EFS az adott szolgáltatás nyújtása során az ÜKSZ 8.8.1.12. pontja szerint szabályozott 

másodlagos kapacitáskereskedelemmel összefüggő adminisztratív feladatok lebonyolítását 

végzi.  Ennek megfelelően a nyilvántartási rendszerében átvezeti a Rendszerhasználók 

kapacitás lekötésének változásait.  

A kapacitásdíjat továbbra is a kapacitást eladó Rendszerhasználó köteles fizetni az EFS számára. 

A forgalmi díjakat a Rendszerhasználók által megkötött szerződés alapján a kapacitás átvevője 

is megfizetheti az EFS részére (erről a szerződés megkötését megelőző 5 napon belül értesíteni 

kell az EFS-t).  

A szolgáltatás elvégzéséhez szükséges, hogy a másodlagos kapacitásértékesítési szerződést 

kötő Rendszerhasználók az ÜKSZ  8.8.1.12. pontja alapján jelezzék az EFS felé a tranzakcióra 

vonatkozó szerződéskötés tényét és azt rögzítsék az EFS Informatikai Platformján.  

A szolgáltatás ellenértékét és a fizetési feltételeket az Üzletszabályzat 5. sz. melléklete rögzíti.  

III.1.1.5 Tárolt mobilgáz adás-vétel technikai hátterének biztosítása, tranzakciók 

regisztrálása  

Az EFS az adott szolgáltatás során a Rendszerhasználók között történő mobilgáz kereskedelemi 

tranzakció lebonyolítását végzi a jelen fejezetben leírtak alapján. 

A tranzakció során a Rendszerhasználó tárolt mobilgázt értékesít egy másik Rendszerhasználó 

részére adás-vételi szerződés alapján. Ezt minden esetben – mindkét Félnek - az EFS 

Informatikai Platformján kell rögzíteni. Ezt követően mindkét Rendszerhasználónak meg kell 

küldenie a tranzakciót követő be- vagy kitárolási tervét. Az EFS saját operatív programja alapján 

ezt felülbírálhatja és egyeztetést kezdeményezhet. 

A vásárló Rendszerhasználó jelzi továbbá az EFS felé, hogy rendelkezik-e megfelelő mennyiségű 

tárolói mobilkapacitással. A vásárló Rendszerhasználó mobilkapacitás nélkül csak akkor 

szerezhet mobilgázt, ha ehhez kapacitást is vesz, és ezt igazolja.   

A Rendszerhasználók által történt bejelentés alapján az EFS a szükséges 

szerződésmódosításokat elvégzi, valamint nyilvántartási rendszerét aktualizálja.   

A mobilgáz adás-vétel tényének átvezetését az EFS a következő esetekben megtagadhatja: 

 amennyiben az eladó Rendszerhasználó mobilgáza olyan mértékben lecsökken a 

tranzakciót követően, hogy a továbbiakban a bankgaranciát helyettesítő mobilgáz 

mennyiség nem biztosított. Ilyen esetben az eladó Rendszerhasználónak gondoskodni 

kell a bankgaranciáról az EFS felé.  

 a mobil gázt megvevő Rendszerhasználónak nincs az EFS-sel érvényes Földgáztárolási 

szerződése. 

 a mobilgázt megvevő Rendszerhasználó nem rendelkezik az átvett gáz tárolásához 

szükséges mobilkapacitással. 

 ha a mobilgáz tranzakció következményeként a vevő nem éri el a célkészletét és a 

betárolási terv ezért nem teljesül.  
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A szolgáltatás ellenértékét és a fizetési feltételeket az Üzletszabályzat 5. sz. melléklet rögzíti.  

 

III.1.2 VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK, ÉS A  HOZZÁFÉRÉS SZABÁLYAI 

Az EFS választható szolgáltatásként nyújtja a jelen fejezetben leírt szolgáltatásokat. A 

szolgáltatásokra vonatkozó mintaszerződések – szolgáltatás típusonként - az Üzletszabályzat 

5. sz. mellékletének részét képezik. 

III.1.2.1 Megszakítható szezonális és rövid távú be-, és kitárolási kapacitások biztosítása 

Az EFS az adott szolgáltatással biztosítja, hogy a Rendszerhasználó kapacitást köthessen le 

abban az esetben, ha már nem jutott számára nem megszakítható kapacitás. A 

Rendszerhasználó az ÜKSZ 8.8.1.8 és 8.8.1.9. pontjában meghatározott feltételek mellett 

igényelhet és köthet le megszakítható kapacitást.  

Megszakítható szolgáltatásként a Rendszerhasználó megszakítható kitárolási és betárolási 

kapacitást igényelhet. Mobil kapacitás megszakítható alapon nem igényelhető.  

A megszakítható kapacitás csak abban az esetben áll a Rendszerhasználók rendelkezésére, ha 

az összes nem megszakítható ki-, illetve betárolási kapacitás értékesítése megtörtént. Az EFS 

minden esetben meghirdeti a rendelkezésre álló – földgázszállítóval előzetesen egyeztetett - 

éves megszakítható kapacitást.    

Megszakítható kapacitást a Rendszerhasználó igényelhet: 

 egy egész tárolási évre vonatkozóan előre, 

 tárolási éven belül bármikor, legfeljebb a tárolási év végéig hátralévő 

időtartamra,  

 naponta.  

A tárolási év közben a megszakítható kapacitások igénylésének feltételei megegyeznek a nem 

megszakítható kapacitások igénylésének feltételeivel. Így azon Rendszerhasználók, akik nem 

megszakítható kapacitást is kötnek le, és az ÜKSZ-ben meghatározott feltételeknek eleget 

tettek, valamint a szükséges dokumentumokat az EFS részére már az éves kapacitás lekötési 

időszakban benyújtották, nem kell a dokumentumokat ismételten beküldeni.  

Azok a Rendszerhasználók, akik a tárolási év megkezdését követően igényelnek 

megszakítható kapacitást, ezt a tervezett igénybevétel előtt 5 munkanapon belül jelezniük kell 

az EFS részére, aki ezt követően a Rendszerhasználónak megküldi a szerződést.  Az aláírt 

szerződés és az esedékes megszakítható tárolási díj EFS–hez történt beérkezését követően 

adható le nominálás a megszakítható kapacitásra.            

A szolgáltatás ellenértékét és a fizetési feltételeket az Üzletszabályzat 5. sz. melléklet rögzíti.  
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III.1.2.2 Kapacitás bizományosi értékesítése 

Az EFS az adott szolgáltatással - megbízási díj ellenében - vállalja, hogy a Rendszerhasználónál 

felszabadult kapacitást továbbértékesíti. Az EFS az eladásra vonatkozóan garanciát nem vállal. 

A megbízás szólhat egy illetve több alkalomra is. Több alkalom esetén az EFS keretszerződést 

köt a Rendszerhasználóval.  A megbízás az EFS által rendelkezésre bocsátott kapacitások 

mindegyikére vonatkozhat.  

Az EFS a szolgáltatás során nem veszi meg a Rendszerhasználónál felszabadult kapacitásokat, 

hanem csak vevőt keres a kapacitásokra. 

A Rendszerhasználónak írásban kezdeményezni kell a kapacitás bizományosi értékesítésre 

vonatkozó szolgáltatás igénylését. Az igénylésnek tartalmaznia kell az értékesítésre felkínált 

kapacitás fajtáját, mennyiségét, árát, a kapacitás rendelkezésre állásának időtartamát. A 

bizományosi értékesítési igény beérkezését követően a megbízó Rendszerhasználó és az EFS 

szerződést köt a tranzakció lebonyolítására.      

Amennyiben az EFS a megbízási szerződését teljesíti, úgy a tranzakció másodlagos 

kereskedelmi tranzakcióként folytatódik, amelynek leírását a III.1.1.4. pont tartalmazza. Amíg 

az értékesítésre vonatkozóan a Rendszerhasználók egymás között nem szerződnek, addig a 

kapacitást lekötő használja a kapacitásokat az EFS-sel korábban már megkötött és érvényben 

lévő Földgáztárolási szerződése alapján.     

A szolgáltatásért fizetendő megbízási díjat és fizetési feltételeit az Üzletszabályzat 5. sz. 

melléklete tartalmazza. 

III.1.2.3 Kereskedelmi virtuális tárolás (EFS+ szolgáltatás) értékesítése 

Ez a tárolási termék azért kerül bevezetésre, hogy elősegítse a Rendszerhasználók 

kereskedelmi tevékenységét, a gázév bármely időszakában nagyobb rugalmasságot biztosítva 

a forrás-fogyasztás optimalizálására. 

A kereskedelmi virtuális tárolási szolgáltatással a Rendszerhasználó lehetőséget kap a tároló 

valós fizikai forgalmával és/vagy az időszak szerint meghirdetett tárolási iránnyal ellentétes 

irányú gázforgalmazásra, azaz kitárolási időszakban a tároló valós fizikai forgalmától 

függetlenül betárolásra, betárolási időszakban a tároló valós fizikai forgalmától függetlenül 

kitárolásra.  

Felhívjuk figyelmüket, hogy aki az EFS plus szolgáltatást igénybe kívánja venni, annak a 

szállítási feladat teljesíthetősége érdekében az FGSZ rendszerén a szolgáltatás eléréséhez 

szükséges feltételekről gondoskodnia kell. Az EFS Zrt. kizárólag a tárolási szolgáltatás 

biztosításáért vállal felelősséget, a szállítási szolgáltatás igénybevételét az FGSZ Zrt. biztosítja. 

A kereskedelmi virtuális szolgáltatás részletes leírása jelen Üzletszabályzat 10 sz. 

mellékletében, a szerződés minta pedig az 5.6. sz. mellékletben található. 
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III.2 A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK OPERATÍV SZABÁLYAI 

III.2.1 ALAPSZOLGÁLTATÁSOK-NOMINÁLÁSI SZABÁLYAI 

III.2.1.1 Nem megszakítható tárolói kapacitás nominálása 

A Földgáztárolási szerződésben rögzített nem megszakítható tárolói kapacitás lehívási 

feltételeit az ÜKSZ tartalmazza.  

Az EFS - az ÜKSZ 9.4. pont szerinti előírásain túl - az alábbi nominálási szabályokat írja elő: 

 Tárolók indítása 

Az egyesített tároló csak egy minimális igény esetén és csak lépcsőzetesen indítható el. Ezért 

a Rendszerhasználónak tudomásul kell venni, hogy az EFS csak abban az esetben fogadja el a 

betárolás, illetve a kitárolás elindítására vonatkozó igényét, amennyiben az elegendő a 

betárolási, illetve a kitárolási program elindításához.   

Amennyiben a betárolás illetve kitárolás megkezdődik, a tárolók védelme érdekében az első öt 

napon a tárolást egyenletes ütemben kell végezni és csak ezt követően lehet a tárolási 

mennyiségeket változtatni. A nominálásokat ezen szabály figyelembevételével tudjuk 

befogadni a tárolóindítási periódusban.  

Az EFS a beérkezett betárolás, illetve kitárolás indítására vonatkozó igényeket – a beérkezés 

sorrendjében – elégíti ki az előző bekezdés alapján. Az EFS minden esetben a saját 

hatáskörében - a tárolók fizikai tulajdonságát, felkészülési szintjét szem előtt tartva – a 

beérkezett igények alapján és sorrendjében dönti el hogy az egyesített tárolón belül, milyen 

sorrendben indítja el a tárolóit.  

A tárolók indítását kiszámíthatóbbá teszi a Rendszerhasználók által a szerződéskötést 

követően megadott betárolási és kitárolási napi bontású ütemterv - Rendszerhasználók által 

történő pontos – betartása.  

Az EFS az elsőként beérkezett betárolási illetve kitárolási igény bejelentés tényét közzé teszi 

az Informatikai Platform hirdető tábláján, a többi Rendszerhasználó tájékoztatása céljából.  

 Kapacitás letörés 

A tárolási időszak elején és végén a Rendszerhasználóknak számolniuk kell azzal, hogy a 

tárolói működés sajátossága miatt a szerződött maximális kapacitásnál kisebb nem 

megszakítható betárolási illetve kitárolási kapacitást tudnak igénybe venni. A 

Rendszerhasználónak az általa leadott napi bontású tárolási ütemterv készítésekor illetve a – 

hetente történő – frissítésénél ezt az információt figyelembe kell venni. A rendelkezésre álló 

nem megszakítható kapacitást az EFS a kapacitás letörési időszakban is a honlapon 

folyamatosan a Rendszerhasználók tudomására hozza.  

A kapacitás letöréssel érintett időszakban a rendelkezésre álló nem megszakítható 

kapacitások a Rendszerhasználók szerződött kapacitásainak arányában (a másodlagos piacon 

vett kapacitását is beleszámítva) történő felosztásával kerülnek meghatározásra. Az így 

meghatározott nem megszakítható kapacitásokat az EFS az Informatikai Platformján 

megjeleníti. 
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 Egyéb nominálási szabályok: 

a. A nem megszakítható kapacitás terhére a Rendszerhasználó részéről alap és 
opciós nominálás adható be.    

b. Azon Rendszerhasználók, akik a földgáztermelő rendszerből vesznek át 

betárolásra földgázt a földgáztermelő rendszer átadási pontján keresztül 

(közvetlen betárolás), vagy földgázt kívánnak átadni a földgáztermelő rendszer 

kiadási pontra, kötelesek ezeket a mennyiségeket nominálni. Ezeket az átadási 

pontokat az EFS és a földgáztermelő között megkötött szerződések tartalmazzák.  

c. A nominálás során az EFS is alkalmazza a földgázszállítási engedélyes 

rendszerében alkalmazott „shipper-pair” tranzakciós rendszert. Ilyen esetben a 

Rendszerhasználónak a Szállítási rendszerben használt „shipper kódokat” kell 

használni.  A nominálás minden esetben az Informatikai Platformon ellenőrzésre 

kerül az EFS és a földgázszállítási engedélyes közötti az ÜKSZ 9.2.8. szerinti 

nominálás egyeztetésekor.   

 A Rendszerhasználók által megadott ütemtervtől való eltérés esetén alkalmazandó 

nominálási szabályok: 

A Rendszerhasználó leadja - a tárolási ciklus megkezdését megelőző 5 munkanapon belül – a 

ciklus végéig tartó, heti rendszerességgel frissített napi bontású betárolási tervét. Az ütemterv 

frissítését a Rendszerhasználók az EFS Informatikai Platformján, vagy elektronikus úton tudják 

megtenni.    

a. Az EFS a Rendszerhasználók által hetente aktualizált tárolási terv alapján elkészíti 

operatív tervét, mely meghatározza, hogy milyen módon (mely tárolók 

üzemeltetésével) elégíti ki a rendszerhasználói igényeket. 

b. Az EFS a Rendszerhasználó nominálását elfogadja, amennyiben a 

Rendszerhasználó a nominálás során a heti aktualizált – EFS által elfogadott - 

tervétől +/- 10 %-nál nagyobb mértékben nem tér el. Amennyiben a 

Rendszerhasználók nominálásának összege meghaladja az adott napi elérhető 

kapacitását, de a megengedett értéken belül nomináltak, úgy az EFS a 

rendelkezésre álló kapacitást Rendszerhasználók nominálás arányában 

meghatározott mennyiségéig biztosítja.   

c. Amennyiben a Rendszerhasználó a nominálás során a heti aktualizált – EFS által 

elfogadott - tervétől +/- 10 %-nál nagyobb mértékben eltér, úgy a 

Rendszerhasználó nominálását az EFS elutasíthatja és újranominálásra szólíthatja 

fel a Rendszerhasználót.  

III.2.1.2 Tárolói kapacitás átadás tranzakcióinak nominálása felhasználók 

kereskedőváltása esetén 

A tranzakció érvénybe lépésének napjától a Rendszerhasználók a módosított kapacitások 

alapján nominálhatnak. Az EFS Informatikai Platformján a módosított értékeknek megfelelően 

történik a nominálási követelmények ellenőrzése.     



 E.ON Földgáz Storage Zártkörűen működő részvénytársaság 
  Földgáztárolási engedélyes Üzletszabályzata 

26/28  

III.2.1.3 Kitárolási és betárolási kapacitásokhoz felajánlott opciók nominálási szabályai  

A Rendszerhasználó a gáznapot megelőzően az EFS Informatikai Platformján rögzíti a 

gáznapra igényelt mennyiséget, olyan módon, hogy megadja a: 

 nem megszakítható kapacitás mennyiséget, 

 opciós mennyiséget (az opciós mennyiséggel a beajánlást követően a földgázszállítási 

engedélyes rendelkezik),   

 megszakítható kapacitás mennyiséget. 

Az Informatikai Platform a beérkezett adatokat ellenőrzi a következő kritériumok alapján: 

 A Rendszerhasználó által beadott nem megszakítható és opciós mennyiség összege 

nem haladhatja meg a Rendszerhasználó rendelkezésére álló nem megszakítható 

kapacitás mennyiséget.  

 A Rendszerhasználó által beadott megszakítható mennyiség nem haladhatja meg a 

szerződésben lekötött megszakítható kapacitás mennyiséget.  

A nominálást az Informatikai Platform csak abban az esetben fogadja be, ha a nominálás az 

ellenőrzés kritériumainak megfelel.   

Megszakítható kapacitásra leadott nominálást csak abban az esetben fogad be az EFS, ha a 

Rendszerhasználó a rendelkezésére álló nem megszakítható kapacitást teljes mértékben 

nominálta.  

III.2.1.4 Másodlagos kapacitás kereskedelem tranzakcióinak lebonyolítása, nominálása 

Az átadott kapacitás terhére történő nominálását a kapacitást eladó és vásárló között 

megkötött szerződésnek megfelelően, az eladó vagy az átvevő fél nominálja.  Amennyiben a 

szerződésük alapján a kapacitás megvásárlója nominál, úgy azt a tranzakció érvénybe 

lépésének napjától teheti meg. A kapacitást átvevő Rendszerhasználó a már lekötött 

kapacitásait a másodlagos piaci művelettel szerzett kapacitásaival összevontan nominálhatja. 

Az EFS Informatikai Platformján a módosított értékeknek megfelelően történik a nominálási 

követelmények ellenőrzése.     

III.2.2 A VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK OPERATÍV SZABÁLYAI 

III.2.2.1 Megszakítható tárolói kapacitás nominálási szabályai  

A megszakítható kapacitás nominálása az ÜKSZ 9.4.4. pontja alapján történik.    
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III.3 A FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS SORÁN A TÁROLT FÖLDGÁZ ÁTADÁSA– ÁTVÉTELE 

III.3.1 ÁTADÁS-ÁTVÉTELI PONTOK 

Az EFS a kapacitás lekötés és nominálás során - az Üzletszabályzat I.3.2. pontban leírt módon -  

egyesítve kezeli a tárolókat.   

III.3.1.1 A szállító rendszer kiadás illetve betáplálási pontja („0” pontok) a földgáztárolás 

szempontjából  

Az átadási pontokon történik a távvezetéki rendszerről történő földgáz betárolása, illetve a 

földgáz távvezeték rendszerre történő kitárolása.  Minden szállítói „0” ponton 

mennyiségmérés és földgáz minőségmérés is történik a földgázszállítási engedélyes 

üzemeltetésében lévő mérőeszközökkel. 

Az átadási pontokon történik a tárolóból kitárolt földgáz átadása a Rendszerhasználónak, aki 

megbízás alapján – a földgázszállítási engedélyessel - szállíttatja el a tárolói átadási pontoktól 

a földgázt.   

A Kardoskúti FGT esetében – technológiai adottságokból fakadóan – a kitárolási időszakban a 

tárolói „0” ponton azonos időben kiléphet kitárolt gáz, és hazai termelésű gáz is. E tény 

hatását az allokációra és a forgalom elszámolásra mind a földgázszállítási engedélyes, mind az 

EFS kezeli a saját rendszerében. 

III.3.1.2 Hazai termelés átadási – átvételi pontjai 

A Kardoskúti FGT esetében közvetlenül a hazai termelésből a KTD rendszerén keresztül is kerül 

földgáz a tárolói rendszerbe. Ezen az átadási ponton a mennyiség és a földgázminőség 

mérését az EFS és a KTD között lévő együttműködési megállapodás alapján a KTD végezteti.  

III.3.2 AZ ÁTADOTT – ÁTVETT FÖLDGÁZ MÉRÉSE 

Az EFS a földgázt a tárolókhoz csatlakozó távvezetéki "0" pontokon veszi át a 

Rendszerhasználó megbízásából eljáró földgázszállítási engedélyestől, illetve "0" pontokon 

adja át a földgázszállítási engedélyesnek a Rendszerhasználó tulajdonában lévő gázt. 

A termelt gázok esetében, amikor azok nem a távvezetéki „0” pont felől érkeznek a tárolóhoz a 

földgáztermelői rendszer átadási pontjain is történik mennyiségi és minőségi mérés.  

Az átadási pontokon végzett mérési adatokat az ÜKSZ-ben rögzítetteknek megfelelően napi 

gyakorisággal, a földgáztermelő és a földgázszállítási engedélyes elektronikusan átadja az EFS 

részére a 24 órás összesített mennyiségi adatokat.  

III.4 AZ EFS ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK, ELSZÁMOLÁSA, DÍJAI, FIZETÉSI FELTÉTELEI  

A Földgáztárolási szerződés teljesítésének igazolása és a havi elszámolása a szerződő felek 

által közösen aláírt jegyzőkönyv alapján történik. A jegyzőkönyv tartalma a naponta beérkezett 
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hiteles mérésekből összeállt gázmérleg adatokra épül, amely alapadatai hiteles mérési adatok. 

Az elszámolásra vonatkozó egyéb rendelkezéseket, a szolgáltatások díjait, azok 

meghatározásának módját, valamint a szolgáltatás fizetési feltételeit a jelen Üzletszabályzat 5. 

sz. melléklete tartalmazza. 

III.5 A FÖLDGÁZTÁROLÓI SZOLGÁLTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ PANASZOK KEZELÉSE 

Az EFS annak érdekében, hogy tevékenységével kapcsolatban – a Rendszerhasználótól – 

beérkezett panaszok, bejelentések rövid határidőn belül, egységes eljárással kivizsgálásra 

kerüljenek és a bejelentések okai megszüntethetők legyenek, az Integrált Irányítási 

rendszerén belül szigorúan szabályozza a panaszkezelésre vonatkozó eljárást.  

Az eljárás alapján a Rendszerhasználótól beérkezett panasz, bejelentés minden esetben 

kivizsgálásra kerül. Ezeket az EFS nyilvántartja. A nyilvántartott dokumentumot a panasz 

lezárást követően 3 évre visszamenőleg megőrzi. Tekintettel a kivizsgálás időigényére az EFS 

minden esetben a panasz beérkezését követő 5 munkanapon belül tájékoztatja a 

Rendszerhasználót a panasz kivizsgálására és rendezésére általa szükségesnek ítélt 

időtartamról. 

A panasz kivizsgálását követően az EFS értesíti a Rendszerhasználót a vizsgálat eredményéről 

és a meghozott intézkedésekről. Amennyiben a benyújtott panasz, jogtalannak bizonyul, 

annak elutasítása részletes és egyértelmű indoklással történik.   

III.6 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT – A SZOLGÁLTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ - EGYÉB RENDELKEZÉSEI  

A Rendszerhasználóktól - a földgáztárolási szolgáltatásokra vonatkozó – igények beérkezését 

és visszaigazolását követően (kapacitás túljegyzés esetén a kapacitás árverésen elnyert 

mennyiségek visszaigazolását követően) az EFS megköti a Földgáztárolási szerződéseket.  Az 

EFS és a Rendszerhasználó szerződéses kapcsolatát, a kapacitások lehívási feltételeit 

(nominálások), az allokálás, elszámolási, fizetési szabályokat az Üzletszabályzat 5. sz. 

melléklete, illetve annak részét képező típusszerződések szabályozzák.  

Az ÁSZF-ben és a típusszerződésben rögzített feltételek egymást kiegészítve szabályozzák a 

szerződéses kapcsolatot, melyek a szerződő felekre nézve kötelező érvényűek. Az 

Üzletszabályzatban szereplő fogalmak automatikusan részét képezik az ÁSZF-nek is.   

 

 

 

 

…………………………………….  …………………………………. 

 Stephan Parthier Dr. Henning Lustermann 

 Az Igazgatóság elnöke              Az Igazgatóság tagja  



 E.ON Földgáz Storage Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
 Üzletszabályzat 1. számú melléklete: Az EFS által működtetett 

tárolói rendszer leírása, műszaki adatai 

1/6 

AZ EFS ÁLTAL MŰKÖDTETETT TÁROLÓI RENDSZER LEÍRÁSA, MŰSZAKI ADATAI 

Az EFS működési területe a Földgáztárolási működési engedély 2. sz. mellékletében szereplő földalatti 

gáztárolókra terjed ki.  Az EFS a tárolói szolgáltatásait az Üzletszabályzat I.3.2. pontja szerint az egyesített 

tárolóra értelmezi.    

Jelen melléklet – tájékoztató - jelleggel tartalmazza az egyesített tárolót alkotó négy földgáztároló 

műszaki jellemzőit.  

I A tárolók főbb műszaki adatai 

 
 A tárolók névleges (maximális) mobil, betárolási, kitárolási kapacitás adatai – tárolónként 

és az egyesített tárolóra vonatkozóan is - a Földgáztárolási működési engedély 
mellékletében és az EFS honlapján egyaránt megtalálható. 

 

 Betárolási ciklusban az egyes tárolók maximális terhelésváltási adatai, alapjárati napszám 
és a megengedett maximális terhelésváltási sebesség az alábbi táblázatban és az EFS 
honlapján találhatók meg: 

 
 

Földalatti gáztárolók 

Alapjárat 

(nap) 

Felfutási 
időszükséglet 
alapjáratról 
max-ra (h) 

+/- 
terhelésváltási 

sebesség 
(em3/h/h) 

Hajdúszoboszló FGT 5 7,6 30 

Zsana FGT 2 11 60 

Pusztaederics FGT 5 7 10 

Kardoskút FGT 2 4,6 10 

Összesen    
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 Kitárolási ciklusban az egyes tárolók maximális terhelésváltási adatai, alapjárati napszám 
és a megengedett maximális terhelésváltási sebesség az alábbi táblázatban és az EFS 
honlapján találhatók meg. 

 
 

Földalatti gáztárolók 

Alapjárat 

(nap) 

Felfutási 
időszükséglet 
alapjáratról  
max-ra(h) 

+/- 
terhelésváltási 

sebesség 
(em3/h/h) 

Hajdúszoboszló  

FGT 

5 7,4; 

 

45 ;36* 

Zsana FGT 
1 

8,1+4 
130 

Pusztaederics FGT 5 7 7 

Kardoskút FGT 5 7,9 10 

Összesen    

*= Hajdúszoboszló FGT terhelésváltás megengedhető sebessége a 13 Mm3/d 
fölötti terhelési tartományban csak 25 em3/h/h 

 
 Kitárolási ciklusban az egyes tárolók kapacitás-adatai és megengedhető terhelésváltozási 

adatai az egyes tárolók feltöltöttségének függvényében folyamatosan változnak. A 
Rendszerhasználó ezt az EFS honlapján tekintheti meg. 

II A földalatti gáztárolók egyesített adatai 

 
A földalatti gáztárolókat összességében jellemző főbb adatok: 
 

 Mobilgáz 
kapacitás 
[Millió m3] 

Betárolási 
kapacitás 

[Millió m3/d] 

Kitermelési 
kapacitás 

[Millió m3/d] 

Kútállomány 
[db] 

Beépített 
kompresszor 
teljesítmény 

[MW] 

Pusztaederics 340 2,5 2,9 33 9,2 

Kardoskút 280 2,2 2,9 35 5,7 

Hajdúszoboszló 1440 11,3 21,2 142 30,8 

Zsana 2170 17,0 28,0 65 49,4 

Összesen 4230 33,0 55 275 95,1 
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II.1 Pusztaedericsi földalatti gáztároló 
 
A Pusztaedericsi tároló a legidősebb földalatti gáztároló, és egyben a Dunántúl egyetlen földalatti 
gáztárolója. A tároló két geológiai formációban (Alsó-, és Felső-Nova) 24 db besajtoló- ill. kitermelő kúttal 
működik.  
 
A tároló alapvető termelő-berendezései: 
 

• kútállomány és mezőbeni kútvezeték rendszer 
• gyűjtő-elosztó rendszer (mérőszeparátorral, hőcserélőkkel, glikoladagolással) 
• gázelőkészítő rendszer (3 db PG-40 típusú expanziós gázelőkészítő blokk) 
• glikolregeneráló blokk (3 db PR-400 típusú egység) 
• kompresszor üzem 

o 5 db 2HB-6K—400/200 típusú, kétfokozatú, kettős működésű, villamos hajtású 
kompresszor egység. Teljesítményfelvételük egységenként 1,84 MW 

o A kompresszorok besajtoló- és kitermelő üzemmódban egyaránt használhatók 
• kiszolgáló rendszerek (villamos alállomás, vízrendszerek, fáklyarendszer, hőellátás stb.) 
• A tároló teljes egészére vonatkozóan, a folyamatszabályzásra, beavatkozásra és adatgyűjtésre az 

Emerson Process Management Delta V DCS rendszere épült ki. 
• Gázfogadó-, gázkiadó rendszer 

 
 
II.2 Kardoskúti földalatti gáztároló 
 
A Kardoskúti földalatti gáztároló szintén kimerült szabadgáz mezőben épült ki a Pusztaszőlős mező A-1,-2 
és B-2-6 telepeiben, 1080-1250 m mélységben. A tárolás jellegzetessége (Pusztaedericshez hasonlóan) a 
viszonylag magas üzemszerű rétegnyomás (120-130 bar). Ebből következően a kitermelés során nincs 
szükség a kompresszorok használatára.  
 
A 2000-ben bekövetkezett kútkitörés (Psz-34#) kedvezőtlen kihatásait már évekkel ezelőtt felszámoltuk, a 
kitörésnek ma már semmilyen hatása nincs a tároló működtetésére és kapacitására. 
 
A kutak, és az azokhoz tartozó gyűjtő-elosztó rendszer Pusztaszőlős település mellett, míg a központi 
létesítmények (besajtoló kompresszor-üzem és a kitermelés gázelőkészítő létesítményei valamint a 
távvezetéki csatlakozás) Kardoskút határában vannak. A két telephelyet 4,5 km hosszú gerincvezeték-
rendszer köti össze. 
 
A tároló alapvető termelő-berendezései: 
 

• Pusztaszőlős gyűjtő-elosztó rendszer 
• Besajtoló kompresszor üzem 

o 2 db 10GKN típusjelű integrált gázmotor-kompresszor egység 
o 3  db Thomassen C25-2 típusú, gázmotor (Waukesha) hajtású dugattyús kompresszor 

egység 
• Gázelőkészítő üzem (2 db glikol-abszorpciós, porlasztásos működésű gázszárító) 
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• Glikolregenerálók (3 db PR-200) 
• Segédberendezések (Villamos rendszer, fáklyarendszer, stb.) 
• Műszerezés, folyamatirányítás 

o A földalatti gáztároló magas szintű folyamatirányító rendszere (mérés-, szabályozás-, 
adatgyűjtés) egy egyedi fejlesztésű rendszer (Windows NT alapú CITECT, IFIX32 
megjelenítővel) 

o egyes részlétesítmények vezérlése PLC-vel történik (pl. 10 GKN kompresszorok), de ezek is 
-- interfészen keresztül -- kapcsolódnak a központi rendszerhez 

 
 
II.3 Hajdúszoboszló földalatti gáztároló 
 
A Hajdúszoboszlói földalatti gáztároló a mező Szoboszló-III. szintjében működik, melynek elsődleges 
termelését (a kellő mennyiségű párnagáz biztosítása érdekében) már 1976-ban leállították. A tároló réteg 
homokkő, átlagosan 960-980 m mélységben. Az eredeti kezdeti rétegnyomáshoz illeszkedően a tároló 
valamennyi részegysége max. 100 bar nyomásfokozatú. 
 
A tároló kiépítésének főbb állomásai: 
 

  
Kiépítés éve 

Mobilgáz  
kapacitás 

[Mm3] 

Kitermelési  
kapacitás 
[Mm3/d] 

I. ütem 1997-1981 400 5 

II. ütem 1983-1985 800 12 

III. ütem 1988-1992 1400 19 

 
 

A Hajdúszoboszló gáztároló főbb létesítményei: 
 

• mezőbeni létesítmények (kutak, kútkörzetek, kútvezetékek) 
o a kútvezetékek 4” és 6” méretűek, több közülük 2 párhuzamos vezetékkel a 

nyomásveszteségek csökkentése érdekében 
• gyűjtő-elosztó rendszerek 

o a mező elnyújtott kiterjedéséből adódóan a tároló két gyűjtőközponttal épült ki, melyeket 
3 km hosszú gerincvezeték-rendszer köt össze DN500 és DN600 mérettel 

• Kompresszorüzem 
o 2 db Thomassen C25-2 tip. dugattyús kompresszor Waukesha gázmotor hajtással (1,1 MW 

kimenő teljesítmény gépegységenként) 
o 4 db Thomassen C45-6 tip. dugattyús kompresszor Cooper-Bessemer gázmotor hajtással 

(3,4 MW kimenő teljesítmény gépegységenként) 
• Gázszárító kitermelő egységek 

o 2 x 100 000 m3/h névleges kapacitású DEG glikolabszorpciós szárító 
o 5 x 150 000 m3/h névleges kapacitású DEG glikolabszorpciós szárító 

• Kiszolgáló létesítmények 
o villamos energia ellátás 
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o fáklyarendszer 
o víz-, gőz-, nitrogén-, ellátás, stb. 

• Műszerezés, folyamatirányítás 
o a szabályozás alsóbb szintjén PLC-k, biztonsági PLC-k 
o felső szinten DCS folyamatirányító rendszer (Yokogawa Centum CS 3000) 

 
 
A legutóbbi időszak legjelentősebb fejlesztése volt a kitermelő turbókompresszor-állomás kiépítése.  A 
távvezetéki rendszer megváltozott üzemviszonyai tették szükségessé a turbókompresszorok telepítését 
azzal a célkitűzéssel, hogy a kitermelés bármely időszakában a távvezetékre tudjuk adni a teljes kitermelt 
mennyiséget (még a magas távvezetéki indítónyomás esetén is). 
 
A feladatra -- több mint 4 milliárd Ft nagyságú fejlesztéssel -- 3 db gázturbina hajtású centrifugál 
kompresszor egység épült (a szükséges segédberendezésekkel együtt). 
 
A beépített főbb egységek jellemzői:  

• Siemens SGT-100-2S tip. gázturbina 
• Siemens STC-SP-08-2A tip. turbókompresszor 
• 5 MW gépegységenkénti teljesítmény 

 
A turbókompresszor-állomás jelenleg még próbaüzemi jelleggel üzemel. 
 
 
II.4 Zsanai földalatti gáztároló 
 
A Zsanai földalatti gáztároló az EON Földgáz Storage Zrt legfiatalabb, legmodernebb és a legnagyobb 
kapacitású létesítménye, mely egyúttal a legnagyobb rugalmassággal terhelhető. Ez utóbbi abból is fakad, 
hogy a többi tárolónktól (melyek a tárolási tevékenységet homokkő tároló rétegben végzik) eltérően a 
Zsana-Észak földgázmező tároló rétege miocén kori mészkő-összlet, amely relatíve nagyobb 
kútkapacitásokat elérését teszi lehetővé. A tároló réteg átlagos mélysége 1880-1920 m. 
 
A Zsanai tároló kiépítésének főbb lépései: 
 

  
Kiépítés éve 

Mobilgáz  
kapacitás 

[Mm3] 

Kitermelési  
kapacitás 
[Mm3/d] 

I. ütem 1992-1996 600 8 

II. ütem 1996-1999 1000 13 

II. ütem bővítés 1999-2000 1300 18 

III. ütem 2000-2005 1300 21 

IV. ütem 2007-2010 2170 28 

 
A Zsanai földalatti gáztároló főbb létesítményei az alábbiak voltak a kapacitásbővítő IV. ütem kiépítése 
előtt: 
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• Mezőbeni létesítmények (kutak, kútkörzetek, kútvezetékek DN150, PN160) 
• Gyűjtő-elosztó rendszerek 
• Besajtoló kompresszorüzem (a szükséges segédberendezésekkel) 

o 6 db NEA 1 SVL 320 tipusú dugattyús gázkompresszor, villanymotor-hajtással (egyenként 
2,9 MW teljesítménnyel) 

o Max. besajtolási végnyomás 143 bar 
• Gázelőkészítő üzemek (glikolregenerálókkal együtt) 

o 3 x 120 000 m3/h kapacitású TEG glikol-abszorbciós szárító 
o 2 x 210 000 m3/h kapacitású TEG glikol-abszorbciós szárító 
o 1 x 250 000 m3/h kapacitású TEG glikol-abszorbciós szárító 

• Hidegszeparációs üzem (propános mélyhűtés és szeparáció) 
o 3 x 375 000 m3/h kapacitással 

• Kiszolgáló létesítmények 
o fáklyarendszer 
o hőellátás 
o villamos-energia ellátó rendszer (120 kV és 20 kV-os betáplálással) 
o levegő-, nitrogén-, metanol-ellátás, stb. 

• Műszerezés, folyamatirányítás (mérő-, szabályzó-, beavatkozó-, adatgyűjtő rendszer) 
o helyi PLC egységek 
o MICON (USA) DCS folyamatirányító rendszer 

 
A Zsana IV. fejlesztési projekt keretében a fent ismertetett létesítmények jelentős bővítése illetve 
átalakítása történt meg az alábbiak szerint: 
 

• 7 db új kút került lemélyítésre és bekötésre (tervezési nyomás 230 bar) 
• a korábbi ütemekben kiépült kútvezetékek engedélyezési nyomását 160 bar-ról 185 bar-ra emeltük 
• átépítésre került a központi gyűjtő-elosztó rendszer (új mérőszeparátorokat is telepítettünk) 
• átépítettük az üzemközi csővezetéki rendszert (az új rendszer engedélyezési nyomása 230 bar) 
• 2 db Siemens gyártmányú, kétfokozatú turbókompresszort telepítettünk, villamos hajtással, a 

szükséges léghűtőkkel és segédberendezésekkel 
o üzemi végnyomás 185 bar 
o tervezési nyomás 230 bar 
o teljesítményfelvétel 16 MW gépegységenként 
o a turbókompresszorok a kitermelési üzemmódban is működhetnek 

• bővítésre kerültek a segédlétesítmények (hőellátás, metanol-adagolás stb.) 
• teljes egészében lecseréltük a gáztároló folyamatirányító rendszerét (az új DCS típusa: Siemens 

PCS7) 
• jelentősen módosult a gáztároló egészének túlnyomásvédelmi rendszere 
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AZ EFS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ELÉRHETŐSÉGE 

Az EFS ügyfélszolgálati tevékenységét az EFS Kereskedelmi és Marketing Szervezete végzi a következő 

szabály rendszer szerint. 

AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA SZÉKHELYE 

Budapest V. kerület 

Roosevelt tér 7/8. 7. emelet  

LEVELEZÉSI CÍM: 

E.ON Földgáz Storage Zrt. 

Ügyfélszolgálati iroda 

1051 Budapest 

Roosevelt tér 7/8. 

TELEFON/FAX/E-MAIL 

Telefon:  1/354-7029 

Fax:  1/354-7045 

E-mail:  storage@eon-foldgaz.com 

AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA NYITVATARTÁSI RENDJE 

Hétköznap 9:00 – 12:00 

   14:00 – 15:30 

A Rendszerhasználók a napi operatív ügyeket érintő kérdésekben - a nap 24 órájában - fordulhatnak az 

ügyeletet ellátó Diszpécserszolgálat munkatársaihoz. 

DISZPÉCSERSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE 

Telefon:   52/362-574, 20/411-3368 

Fax:  52/558-048 

E-mail: efs.dispatcher@eon-foldgaz.com 

 

Amennyiben az Ügyfélszolgálati iroda elérhetősége, vagy nyilvántartási ideje megváltozik, a megváltozott 

adatokat az EFS közzéteszi Internetes honlapján.    

 

mailto:storage@eon-foldgaz.com
mailto:storage.dispatcher@eon-foldgaz.com
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A FÖLDGÁZTÁROLÁSI TEVÉKENYSÉG OPERATÍV MŰKÖDÉSÉT TÁMOGATÓ RENDSZER LEÍRÁSA 

Az EFS a földgáztárolási tevékenységének támogatására informatikai rendszert vezetett be, amely a 

rendszerhasználókat érintően a következő területek operatív működését hívatott segíteni. 

Általános bemutatás 

Az EFS Informatikai Platformja egy interaktív rendszer, amely valós időben biztosítja az implementált 

adminisztrációs és kereskedelmi tevékenység végrehajtását. Az egyes funkciók végrehajtásakor a 

beépített ellenőrző mechanizmusoknak megfelelően a felhasználókat segíti abban, hogy a megfelelő 

adatok kerüljenek bevitelre. A rendszer alapvető célja, hogy leváltsa a meglévő nominálási módot, továbbá 

lehetőséget biztosítson elektronikus úton történő kapacitás lekötésre, kapacitás adás-vételre, mobilgáz 

kereskedésre, aukcióra.  A korábbi, Excel fájlok beküldésén alapuló megoldás helyett olyan integrált 

megoldást nyújt, amely hitelesített és bélyegzett tranzakciókkal támogatja a mindennapi üzletmenetet. A 

rendszerhasználók korábbi munkájukat a rendszerrel végezve hozzájutnak egy olyan eszközhöz, amelyen a 

korábbi tranzakciók adatai bármikor lekérdezhető. 

A rendszer bevezetésétől kezdve az tekinthető mérvadónak, amit a rendszer auditálható adatbázisa 

tartalmaz. A tranzakciók azonnal, valós időben végrehajtódnak és azok következményei, eredményei 

azonnal elérhetők a rendszeren. A felhasználók mindig a számukra szükséges információt tekinthetik meg 

és kérhetik le. 

Az EFS Informatikai Platformja WEB alapú alkalmazás, amely lehetővé teszi egy Internet Explorer vagy 

Mozilla Firefox böngészőkön keresztül történő kapcsolódást a rendszerhez. Https-es biztonságos 

adatkapcsolaton keresztül csatlakozhatnak az alkalmazáshoz a rendszerhasználók.  A rendszer eléréséhez 

semmilyen egyéb kliens oldali program telepítése nem szükséges. Az alkalmazás funkciói a WEB-es 

felületen jelennek, amelyek között a menüpontokkal lehet navigálni. 

Minden szerződéses kapcsolatban lévő rendszerhasználó számára az EFS egy úgynevezett. „admin” 

jogosultságú felhasználót állít be. Felhasználó név és jelszó azonosítással lehet a rendszerbe belépni, nem 

szükséges chip kártya, vagy bármely egyéb infrastruktúra beszerzésére. Az ügyfelenkénti „admin” jogosult 

a saját szervezetén belül további felhasználókat a rendszerbe felvenni, nekik ügyfél azonosítót és első 

jelszót felvenni a belépéshez, továbbá jogosultságot rendelni.  

A rendszer képes az üzenetek kezelésére, amelyet a felhasználók nem csak a rendszeren belül kaphatnak 

meg, hanem e-mailben is értesíthetik őket, valamint SMS-t is kaphatnak a mobiltelefonjukra, amennyiben 

a szükséges üzenet beállításai megtörténtek az alkalmazásban. A rendszer, valamennyi felhasználója 

számára magyar és angol nyelven biztosítja a funkciók használatát.   

Az alkalmazás több interface-szel rendelkezik, melyek segítségével más rendszerekhez azonnali 

adatkapcsolat biztosítható. Ezek egyike a Földgázszállítási engedélyessel kialakított, melynek eredménye, 

hogy a mért adatok, karbantartási információk és egyéb adatok alapján a tárolók rendelkezésre álló 

kapacitására vonatkozó információkat folyamatosan az aktuális állapotnak megfelelően tudjuk biztosítani.   

A szerverek a 7x24 órában állnak rendelkezésre, helyük a többi E.ON alkalmazásában lévő szerverrel együtt 

a pécsi szerverfarmon van. Minden nap készül mentés, így az adatok és a rendszer a back up site-on a 

szerverfarm kiesése esetén is elérhető. A rendszerfarm és a back-up site különböző szolgáltatók által 
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biztosított hálózati kapcsolattal rendelkezik. Az alkalmazások és az adatbázisok védelmét 7x24 órában 

biztonsági csoport felügyeli és védi felügyelve a tűzfalakat, egyéb beállításokat. Az új funkciók és a 

hibajavítások működőképességét a két tesztrendszeren ellenőrizzük le telepítés előtt. 

Főbb funkciók: 

1. Földgáztárolási kapacitás meghirdetése és lekötése 

Az EFS honlapján és Informatikai Platformján ajánlja ki a tárolási évre vonatkozó szabad kapacitásokat. 

Ezt minden rendszerhasználó megtekintheti. Új kapacitásigénylő esetén az EFS hozzáférési kapcsolatot 

biztosít az Informatikai Platformhoz. Az éves kapacitás lekötés során a rendszerhasználók az ÜKSZ 

előírásaival összhangban rendelkezésre álló időablakon belül megadhatják az éves kapacitás igényüket. 

Ezen felül a kapacitás lekötés feltételeként előírt dokumentumokat is elektronikusan az Informatikai 

Platformra tölthetik fel.  

Amennyiben az igényelt kapacitások nem érik el a felajánlott kapacitás mértékét, akkor az ún. „click and 

store” elvárásoknak megfelelően az igényelt kapacitások lekötöttnek tekinthetők. 

Túljegyzés esetén szintén az Informatikai Platform biztosítja az elektronikus aukció feltételeit. Ez napon 

belül annyi forduló lebonyolítását teszi lehetővé, amennyi szükséges. 

2. Másodlagos kereskedelem   

A rendszerhasználóknak a jogszabályi rendelkezések alapján lehetőségük van az általuk lekötött 

kapacitások egymás közötti adásvételére.  A rendszerhasználók fölösleges kapacitásaikat az Informatikai 

Platform Hirdetőtábláján – az Üzletszabályzatban előírtaknak megfelelően - ajánlhatják fel a többi 

rendszerhasználó számára. AA kapacitás átadás-átvétel tényét a „kapacitás átadás” menüpont alatt 

elektronikusan leadminisztrálhatják az EFS – szerződésben megjelölt - kereskedelmi munkatársaival.  

3. Mobil gáz adás-vétel  

A rendszerhasználók között lehetőség nyílik a tárolóban lévő mobilgáz – Üzletszabályzatban 

meghatározott feltételek mellett történő - adás-vételére a platformon keresztül. 

4. Földgáztárolási szerződéskötés 

Minden megkötött szerződés adatainak elektronikus tárolására lehetőség nyílik. Minden 

rendszerhasználó, a saját aktuális szerződésére/szerződéseire vonatkozó adatot megtekintheti a 

szerződések menü pont alatt. 

5. Nominálás 

Webes felületen lehet a nominálásokat leadni egy vagy akár több gáznapra, valamint biztosít a rendszer 

egy kötött formátumú excel fájlból való feltöltést is.  
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6. Mérleg 

Az alkalmazás automatikusan rögzíti és tárolja a legfrissebb olyan adatokat, melyek szükségesek az egyes 

rendszerhasználók mobilgáz készletének mérlegéhez. Így a különböző készletmozgásokat, 

földgázminőségi mérés adatait stb. Ennek eredménye, hogy minden rendszerhasználó megtekintheti az 

aktuális földgáztárolási szolgáltatásokra vonatkozó mérlegét a rendszerben.  

7. Tervezés 

Annak érdekében, hogy a tervezett módon történjen meg a betárolási ciklusban, a szerződött mennységek 

kiszolgálása a rendszerhasználóknak lehetőségük lesz a ciklusra vonatkozó tervük elkészítésére. A 

rendszer - a betárolási ciklusban - az ügyfelek saját betárolási tervük beállításával és az egyesített tárolóra 

az EFS által meghatározott betárolási ütemterv figyelembevételével biztosítja a rendszerhasználók 

mobilgáz célkészletének ütemezett módon, időben történő elérését. 

8. Matching 

A nominálási ablak zárását követően az EFS-hez beérkezett ellenőrzött és elfogadott nominálásokat - az 

ÜKSZ előírásai alapján - adategyeztetés céljából eljuttatja a Földgázszállítási engedélyeshez.   

9. Gázminőség 

Az ÜKSZ és Üzletszabályzatban meghatározottak alapján – a rendszerüzemeltetők által – végzett földgáz 

minőség mérés adatait, és a minőségre vonatkozó információkat, az abból összeállított műbizonylatot – a 

rendszer – tárolja, és napi szinten biztosítja a hozzáférést a rendszerhasználók számára.    
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A TÁROLÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI ÉS A MEGÁLLAPODÁS DOKUMENTUM MINTÁI  

Az EFS a kapacitás igényhez kéri a Rendszerhasználótól a  

- a VHR 131. §-a szerinti pénzügyi biztosíték bemutatását és 

- az EFS által meghatározott pénzügyi feltételeket igazoló dokumentumot. 

 

A pénzügyi feltételeket igazoló dokumentumok biztosításának feltételei és a dokumentum mintát a 7. sz. 
melléklet tartalmazza. 

 

A tárolási díjakkal és pótdíjakkal kapcsolatos fizetési feltételeket az Üzletszabályzat 5. sz. melléklet (ÁSZF) 
VI.2. pontja tartalmazza. 
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I FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 

A hatályos jogszabályokban rögzített fogalom meghatározásokon túlmenően az Általános 

Szerződéses Feltételekben (továbbiakban ÁSZF), valamint az ÁSZF alapján kötött valamennyi 

szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) részletezett fogalmak és értelmezésük az 

Üzletszabályzat I.1.1. pontjában kerültek rögzítésre. 

II SZERZŐDÉSES FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

II.1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 

Az Üzletszabályzat jelen mellékletében megfogalmazott általános szerződési feltételek az EFS 

és a Rendszerhasználók között létrejött jogviszonyok alapelveit szabályozzák és így irányadóak 

a felek között létrejött bármilyen szerződéses kapcsolatban. Az általános szerződési feltételek, 

valamint a felek által aláírt egyedi Szerződések egy egységes szerződést képeznek és minden 

esetben együtt kezelendők. Az általános szerződési feltételek minden létrejött Szerződés 

szükséges tartalmi elemei. Ha az általános szerződési feltétel és a Szerződés más feltétele 

egymástól eltér, az utóbbi az irányadó [Ptk. 205/C. §].   

Amennyiben az EFS valamely Rendszerhasználóval az ÁSZF-ben foglaltakon túlmutató 

szolgáltatásban állapodik meg, vagy kedvezőbb kondíciókat kínál az Üzletszabályzat 

vonatkozó mellékleteiben található szerződés mintákban rögzítetteknél, úgy ugyanazt a 

lehetőséget az összes többi Rendszerhasználó számára is felajánlja.  

A jelen dokumentumban meghatározott általános szerződési feltételek alkalmazása során a 

Ptk. vonatkozó rendelkezései mögöttes szabályként irányadók.  

 

II.1.1 AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA 

Az ÁSZF módosítása az Üzletszabályzat módosítására vonatkozó szabályokkal egyezően 

történhet.  

Az ÁSZF módosításait az EFS – mint az Üzletszabályzat mellékletét - a Hivatal elé terjeszti be 

jóváhagyásra.  

II.2 SZERZŐDÉSKÖTÉS, KAPACITÁSLEKÖTÉS, SZOLGÁLTATÁS IGÉNYLÉSE 

Az EFS által nyújtott szolgáltatásokat a Rendszerhasználó kizárólag megkötött Szerződés 

ellenében veheti igénybe, a vonatkozó jogszabályokban, szabályzatokban rögzítetteknek 

megfelelően.  

A Szerződés megkötésével egy időben az EFS jogosultságot ad a Rendszerhasználónak az 

Informatikai Platformjához való hozzáférésre, amely biztosítja a Feleknek a Szerződés szerinti 

adminisztrációs és kereskedelmi tevékenység végrehajtását. A rendszerhez való hozzáférés 
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szabályait az Informatikai Platform Használati Kézikönyve rögzíti, amely az EFS internetes 

honlapján megtalálható. 

A Rendszerhasználó az EFS honlapján (www.eon-foldgaz-storage.com), vagy az Informatikai 

Platformján közzétett – az Üzletszabályzat I.3.2. pontja szerint meghatározott egyesített 

tárolói pontra megadott –  kapacitásokra vonatkozóan köthet le kapacitást. 

A Felek gáztechnikai normál térfogatban [101.325 Pa nyomáson és 15 ºC] [m3/tárolási év, 
m3/nap,] meghatározott kapacitás mennyiségekre szerződnek. A tárolóból átvett és a tárolóból 
kiadott földgáz mennyiségének nyilvántartása és a Felek közötti elszámolás hőmennyiség [MJ] 
és térfogati [m3] alapon történik. A 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet (továbbiakban: 
Tarifarendelet) szerinti, hőmennyiség alapon történő tárolási tarifaszámítás bevezetésétől 
kezdődően a Felek közötti elszámolás kizárólag hőmennyiség [MJ] alapon történik.  

A Rendszerhasználó tárolási szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó Szerződés megkötésekor 

köteles megküldeni és - a betárolási ciklus alatt heti rendszerességgel - aktualizálni, a 

betárolási ütemtervét.    

III AZ EFS ÁLTAL SZABÁLYOZOTT HOZZÁFÉRÉSSEL BIZTOSÍTOTT FÖLDGÁZTÁROLÁSI 

KAPACITÁSOKRA VONATKOZÓ SZEZONÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK 

SZABÁLYAI 

A nominálásra vonatkozó szabályokat az Üzletszabályzat III.2.1. pontja rögzíti. Az ott leírt 

rendelkezéseken túl az EFS a következő szabályokat rögzíti: 

 A Rendszerhasználó tudomásul veszi, hogy számára a betárolás és kitárolás csak akkor 

teljesíthető, ha annyi betárolási vagy kitárolási igény érkezik, ami eléri, vagy meghaladja 

az egyesített tároló műszakilag minimálisan betárolható, vagy kitárolható mennyiségét. 

Amennyiben az EFS IT Platformon elérhető rendelkezésre álló betárolási-, vagy kitárolási 

kapacitása nulla, akkor a Rendszerhasználó köteles írásban jelezni betárolási vagy 

kitárolási igényét az EFS Diszpécser szolgálata részére a gáznap előtti nap 21 óráig 

faxon vagy e-mailben. Az EFS az internetes honlapján közzéteszi a betárolás illetve 

kitárolás indítására vonatkozó igények alakulását.  Amennyiben – ilyen esetben - az EFS 

a Rendszerhasználó kitárolási és betárolási nominálását teljesíteni nem képes, az ebből 

eredő esetleges károkért az EFS felelősséggel nem tartozik és díj visszafizetési 

kötelezettség nem terheli.  

 A Rendszerhasználó tudomásul veszi, hogy betárolási időszakban az üzemszerű 

működés során a tárolói nyomás növekedésével az elérhető maximális betárolási 

kapacitás csökken. A betárolási letörési görbét az EFS honlapján publikálja. 

 A Rendszerhasználó tudomásul veszi, hogy a kitárolási időszakban az üzemszerű 

működés során a tárolói nyomás csökkenésével az elérhető maximális kitárolási 

kapacitás csökken.  A kitárolási letörési görbét az EFS honlapján publikálja. 

 Amennyiben a Rendszerhasználó kitárolási nominálását az EFS– az előző pontokban 

leírt esetek kivételével – részben vagy egészben befogadni nem képes, az EFS a 

Rendszerhasználó által megfizetett csúcskapacitás lekötési díj idő- és kapacitásarányos 

http://www.eon-foldgaz-storage.com/


 E.ON Földgáz Storage Zártkörűen működő részvénytársaság 
  Üzletszabályzat 5. sz. melléklete: ÁSZF 

19-7-2010 
4/18 

 

részét a Rendszerhasználónak visszafizeti. A visszafizetendő díj összege minden egyes 

napra, amikor az EFS a nominálást nem fogadja be, a Rendszerhasználó által 

megfizetett és nem teljesítéssel érintett rész csúcskapacitás lekötési díjának 360-ad 

része. A díjvisszafizetési kötelezettségen túl az EFS-t kártérítési kötelezettség nem 

terheli. 

 Amennyiben a Rendszerhasználó visszaigazolt kitárolási nominálását az EFS nem 

teljesíti, az EFS a Rendszerhasználó által megfizetett csúcskapacitás lekötési díj  idő- és 

kapacitásarányos részét a Rendszerhasználónak visszafizeti. A visszafizetendő díj 

összege minden egyes napra, amikor az EFS a nominálást nem teljesítette, a 

Rendszerhasználó által megfizetett és nem teljesítéssel érintett rész csúcskapacitás 

lekötési díjának 360-ad része. A díj visszafizetési kötelezettségen túl az EFS-t kártérítési 

kötelezettség nem terheli. 

 Amennyiben a Rendszerhasználó betárolási nominálását az EFS teljesíteni nem képes, 

az az EFS Rendszerhasználó által megfizetett mobil lekötési díj – nem teljesítéssel 

érintett – idő- és kapacitásarányos részét a Rendszerhasználónak visszafizeti. A 

visszafizetendő díj összege minden egyes napra, amikor az EFS a nominálást nem 

fogadja be, a Rendszerhasználó által megfizetett mobil kapacitás – nem teljesítéssel 

érintett részére vonatkozó - lekötési díj 360-ad része. A díj visszafizetési kötelezettségen 

túl az EFS-t kártérítési kötelezettség nem terheli. 

 Amennyiben a Rendszerhasználó visszaigazolt betárolási nominálását az EFS nem 

teljesíti, az EFS a Rendszerhasználó által megfizetett mobil lekötési díj – nem 

teljesítéssel érintett – idő- és kapacitásarányos részét a Rendszerhasználónak 

visszafizeti. A visszafizetendő díj összege minden egyes napra, amikor az EFS a 

nominálást nem fogadja be, a Rendszerhasználó által megfizetett mobil kapacitás – a 

nem teljesítéssel érintett részére vonatkozó - lekötési díj 360-ad része.  A díj 

visszafizetési kötelezettségen túl az EFS-t kártérítési kötelezettség nem terheli. 

IV FÖLDGÁZ ÁTADÁSA - ÁTVÉTELE   

IV.1 ÁTADÁSI- ÉS ÁTVÉTELI PONTOK 

Az EFS a kapacitás lekötés és nominálás során - az Üzletszabályzat I.3.2. pontjában leírt módon 

-  egyesítve kezeli a tárolókat. 

IV.2 AZ ÁTADOTT – ÁTVETT FÖLDGÁZ NYOMÁSA  

Az EFS és a Földgázszállítási engedélyes együttműködési megállapodásában rögzítésre 

kerülnek a betárolási program megvalósítását lehetővé tevő, az EFS számára megfelelő 

érkezési nyomások, illetve a Földgázszállítási engedélyes által elvárt, a kitárolt gáz elszállítását 

lehetővé tévő kiadási nyomásszintek. 

Tárolásra alkalmas gáznak az tekinthető, ami a szükséges érkezési és kiadási nyomásértékeket 

eléri a Szerződés szerinti átadás-átvételi pontokon.  
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A Rendszerhasználónak kell a Földgázszállítási engedélyessel megkötött szerződésben 

rögzítenie a tárolói átadási pontokon a szükséges nyomások értékeit.  

Az EFS csak akkor teljesíti a Rendszerhasználó nominálását, ha a beérkező földgáz nyomása 

megfelel a Szerződésben rögzített értéknek. Amennyiben a Földgázszállítási engedélyes nem 

tudja valamilyen oknál fogva az igényelt nyomáson a földgázt a tárolókhoz szállítani, és emiatt 

a Rendszerhasználó nominálása nem teljesíthető, az EFS-t semminemű felelősség nem terheli 

a Rendszerhasználóval szemben.  

IV.3 AZ ÁTADOTT – ÁTVETT FÖLDGÁZ MINŐSÉGE  

Az EFS csak az MSZ 1648:2000 szabványt kielégítő minőségi paraméterekkel rendelkező gáz 

betárolását vállalja.  

Amennyiben a kitárolt és előkészített gáz minősége nem felel meg az MSZ 1648:2000 

szabványban foglalt követelményeknek, és ezért azt a földgázszállítási engedélyes nem veszi 

át, úgy az ebből eredő következményekért az EFS felelősséggel tartozik. 

Az átadó fél (betároláskor a Rendszerhasználó megbízásából eljáró földgázszállítási 

engedélyes, kitároláskor az EFS) az átadási pontokon az iparági gyakorlatban alkalmazott 

szabványokban meghatározott módszerekkel méri (méreti), illetve az ÜKSZ-nek megfelelően 

rögzíti és dokumentálja a gázminőséget. 

V A FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS ELSZÁMOLÁSA   

V.1 AZ ÁTADOTT – ÁTVETT FÖLDGÁZ MÉRÉSE  

A földgáz betárolásakor az átadási ponton átvett földgáz mennyiségét, és kitároláskor az 

átadott földgáz mennyiségét a földgázszállítási engedélyes, illetve a földgáztermelő az 

üzemeltetésükben lévő hiteles mérőműszerekkel végzik az EFS-sel megkötött együttműködési 

megállapodásoknak megfelelően. A kitárolási és betárolási forgalmi díjak elszámolása ezen 

mennyiségi mérések alapján történik.  

A végleges elszámolási adatnak tekintett napi „0”-ponti forgalmi adatokat a földgázszállítási 

engedélyes havi egyszeri helyszíni leolvasás után jegyzőkönyvben rögzíti az EFS részére.  

A mérőrendszerekben a földgázmennyiség gáztechnikai normál állapotra (15 C° 

hőmérsékleten és 101325 Pa nyomáson ) történő átszámítását számítóművek végzik. 

V.2 ALLOKÁLÁSI SZABÁLYOK 

Az allokáció az ÜKSZ 14. fejezetében leírt szabályoknak megfelelően történik a következő 

kiegészítésekkel.  

 Az allokálási folyamat során a Rendszerhasználók megkapják a gáznapra nominált 

mennyiségeket.  
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 Az EFS felelősséget csak az EFS IT Platformra leadott nominálásokért vállal. 

V.3 AZ ÁTADOTT – ÁTVETT FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSA 

Az elszámolásra vonatkozó részletes szabályozást az Üzletszabályzat 6. számú melléklete 

tartalmazza.  

V.4  A MOBIL GÁZHOZ KEVEREDŐ PÁRNAGÁZ KISZÁMÍTÁSÁHOZ ALKALMAZOTT ELJÁRÁS 

A Zsanai FGT sajátossága miatt az EFS által végzett földgáztárolási tevékenység velejárója, 

hogy a kitárolási ciklusban a kitárolt mobil gázzal együtt kényszerű párnagáz termelés is 

történik. A kényszerű kitermelés miatt a földgáztárolók biztonságos működését segítő 

párnagáz mennyisége csökken. Az EFS-nek az ily módon kitermelt párnagázt vissza kell 

pótolnia. A visszapótlás folyamatosan történik a földgáztárolóban lévő mobilgázból, oly 

módon, hogy a földgáztároló mobilgázt vesz valamely Rendszerhasználótól. A 

Rendszerhasználó kiválasztására pályáztatás útján átlátható módon kerül sor a Vhr. 81. § -ban 

leírtaknak megfelelően.  

A kényszerű termelés során kitermelt párnagáz mennyisége számítással meghatározható. A 

kiszámítás lépései a következők:  

• A betárolás végén a mobil készlet átlagos fűtőértéke rögzítésre kerül.  

• A termelési múltból ismert a tároló eredeti gázának (párnagáz) előkészítés utáni 

(nettó száraz párnagáz) átlagos fűtőértéke.  

• A kitárolás során folyamatosan regisztrált a távvezetékre kiadott keverék gáz 

fűtőértéke. (A regisztrálást a távvezetéki "0" ponti minőséget mérő kromatográfok 

végzik.)  

• A keverék gáz hőmennyiségére és térfogatára felírható egyenletrendszerből 

számítható a komponensek mennyisége (mobilgáz és nettó száraz párnagáz).  

• Az előkészítés során leválasztott, kizárólag a párnagázból származó gázkondenzátum 

mért mennyiségéből - a labor mérés alapján meghatározott gőztérfogat átszámítási 

tényező segítségével - kerül kiszámításra a gőztérfogat.  

• A nettó száraz párnagáz és a kondenzátum gőztérfogat összege a kútfejen kitermelt 

párnagáz. 

A kitermelt párnagáz pótlására vonatkozó elszámolás a földgáztároló és a Rendszerhasználó 

között havonta történik.  

V.5  EGYÉB FÖLDGÁZTÁROLÁST ÉRINTŐ ELSZÁMOLÁSOK 

Amennyiben a termelés és tárolás alapjául szolgáló műszaki számítások azt igazolják, hogy a 

rendelkezésre álló párnagáz mennyisége meghaladja a műszakilag indokolt párnagáz 

mennyiséget és a különbözet kitermelése nem veszélyezteti a tároló működést - így az 

igénybe vehető tárolói kapacitásokat sem - akkor a különbözetet vagy annak egy részét az EFS 
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mobilgázzá átminősíti, majd ezt követően piaci alapon, általa meghatározott módon – a 

Hivatal egyidejű  tájékoztatása mellett – értékesíti.  

Amennyiben az EFS gazdasági vagy műszaki indokok miatt földgáztároló felszámolása mellett 

dönt, úgy mobilgáz kitárolását követően az addig párnagázként szolgáló szabadgázt a 

bányajáradék megfizetési kötelezettségek teljesítését követően – a Hivatal egyidejű 

tájékoztatása mellett - piaci alapon, az EFS által meghatározott módon értékesíti.  

 

VI AZ EFS ÁLTAL SZABÁLYOZOTT HOZZÁFÉRÉSSEL BIZTOSÍTOTT 

FÖLDGÁZTÁROLÁSIKAPACITÁSOKRA VONATKOZÓ SZEZONÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKRA 

VONATKOZÓ DÍJAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK 

A tárolási tarifákat, éves kapacitásdíjakat, forgalmi díjakat, pótdíjakat és a díjfizetés 

gyakoriságát a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló, mindenkor hatályos 

Tarifarendelet határozza meg.  

A Tarifarendelet díjtételeinek módosításai, annak hatályba lépésével egy időben a Szerződés 

részévé válnak, így a Felek a módosításokat a jogszabály hatályba lépésétől alkalmazzák.  

Az EFS minden díjat egész forintra kerekítetten számláz a Rendszerhasználónak. A jelen 

fejezet szerint megállapított díjak, pótdíjak nettó összegek, amelyekre az EFS a számlákban a 

mindenkori hatályos törvényi előírásoknak megfelelően számítja fel az ÁFÁ-t. 

A felek határozott idejű elszámolásban állapodnak meg az ÁFA törvény 58. paragrafusa 

szerint, ennek megfelelően a díjak havonta kerülnek kiszámlázásra.  

Az EFS által történt számlakiállítás alapja a Rendszerhasználó és az EFS által aláírt havi 

jegyzőkönyv, teljesítésigazolás, illetve a vonatkozó szerződéses megállapodás.   

VI.1 DÍJAK 

1. Tárolói mobildíj 

Éves kapacitás díj, amelyet a Rendszerhasználó a tároló befogadóképességének lekötött része, 

a mobilkapacitás és a lekötött kitárolási csúcskapacitás alapján havonta előre fizet a 

mindenkor hatályos tarifa rendelet szerint.. Tárolási év közben lekötött mobilkapacitás esetén 

a Rendszerhasználó köteles a teljes éves mobildíjat megfizetni a tárolási évből hátralévő 

időszakra havi egyenletes részletekben.  

2. Tárolói csúcsdíj 

Éves kapacitás díj, amelyet a Rendszerhasználó a lekötött kitárolási kapacitás alapján havonta 

előre fizet a mindenkor hatályos tarifa rendelet szerint Tárolási év közben lekötött 

csúcskapacitás esetén a Rendszerhasználó köteles a teljes éves csúcsdíjat megfizetni a tárolási 

évből hátralévő idöszakra havi egyenletes részletekben.  
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3. Megszakítható kapacitások díja 

A megszakítható szezonális kitárolási és betárolási kapacitások díja a nem megszakítható 

kapacitások díjával azonos. Azokra a napokra, amikor az EFS megszakítja a megszakítható 

szolgáltatást, a lekötési díj idő- és kapacitásarányos részét a Rendszerhasználó részére 

visszafizeti.  

4. Naponta igényelt megszakítható kapacitás 

A Rendszerhasználó a napi megszakítható kapacitás díját az igénybejelentés napjára fizeti. A 

kapacitás díja a legnagyobb igényelt kitárolási kapacitás alapján számítódik 1,25-ös szorzóval. 

Amennyiben az érintett hónapban a Rendszerhasználó kapacitás lekötése változik (kapacitás 

átadás-átvétel, másodlagos kapacitás kereskedelem stb. miatt), akkor a korábban kiküldött és 

kiegyenlített számla kiegészül egy számlával egy tekintet alá eső okirattal, illetve díj 

növekedés esetén számlával.  

5. Kitárolási díj 

Az a forgalmi díj, amelyet a kitárolt földgáz mennyisége után fizet a Rendszerhasználó.  

A Rendszerhasználó által havonta fizetendő kitárolási díjakat a számára havonta kitárolt 

gázmennyiség és a Tarifa rendelet szerinti kitárolási díj szorzataként kell megállapítani.  

6. Betárolási díj 

Az a forgalmi díj, amelyet a tárolóba betárolt földgáz mennyisége után fizet a 

Rendszerhasználó.  

A Rendszerhasználó által a betárolásért fizetendő díjakat a számára havonta betárolt 

gázmennyiség és a Tarfia rendelet szerinti betárolási díj szorzataként kell megállapítani. 

7. A kapacitás bizományosi értékesítési díja  

A szolgáltatás ellenértékeként a Rendszerhasználó az - EFS közreműködésével - értékesített 

kapacitás árbevételének 0,5 %-t fizeti meg az EFS-nek.  

VI.2 FIZETÉSI FELTÉTELEK 

Jelen szerződésben meghatározott kötelezettségek szerződésszerű teljesítése esetén az EFS 

jogosult számlát benyújtani. 

A számla mellékletét kell, hogy képezze a teljesítést igazoló okmány (jegyzőkönyv, teljesítési 

igazolás, szerződés melléklet.). 

Amennyiben a számla a Szerződés előírásainak nem felel meg vagy a Szerződésben a fizetés 

előfeltételeként előírt egyéb rendelkezések nem teljesülnek, a Rendszerhasználó az EFS-t a 

hiányok pótlására írásban szólítja fel. Ebben az esetben a Szerződésben előírt fizetési határidő 

a hiány maradéktalan pótlásának napján kezdődik.  
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1. Tárolói mobildíj és csúcsdíj fizetési feltételei 

Az EFS a mobil- és csúcsdíjakról szóló számlát havonta egyszer, az éves díj adott hónapra eső 

részéről a tárgyhót megelőző hó – legkésőbb - 5. munkanapján állítja ki. A számlák fizetési 

határideje az adott hónapban szolgáltatás igénybevételének első napja. Amennyiben a fizetési 

határidő napja munkaszüneti napra vagy ünnepnapra esik, abban az esetben a fizetési 

határidő az ünnepnapot, illetve munkaszüneti napot követő első munkanap. A 

Rendszerhasználó köteles a számlázott összeget az EFS bankszámlájára átutalni úgy, hogy az 

a fizetési határidő lejáratáig jóváírásra kerüljön. 

Amennyiben az érintett hónapban a Rendszerhasználó kapacitás lekötése változik (kapacitás 

átadás-átvétel, másodlagos kapacitás kereskedelem stb. miatt), akkor a korábban kiküldött és 

kiegyenlített számla kiegészül egy számlával egy tekintet alá eső okirattal, illetve számlával, 

amit az EFS legkésőbb a tárgyhónap követő hónap 5. munkanapjáig állít ki. A fizetési határidő 

ebben az esetben 10 munkanap.   

2. Tárolói betárolási és kitárolási díj fizetési feltételei 

Az EFS a be- és kitárolási díjakról szóló számlát havonta egyszer az EFS és a Rendszerhasználó 

által aláírt jegyzőkönyvi adatok alapján állítja ki a Rendszerhasználó részére. A jegyzőkönyv 

minden esetben a be, vagy kitárolási díj mellett az egyesített tárolóra naponta mérlegszerűen 

számított ki- és betárolt mennyiség - a Rendszerhasználóra - allokált – adott hónapra 

összesített - részét tartalmazza [MJ] hőmennyiségben.  

A számlák fizetési határideje a számla kibocsátásától számított 30. naptári nap. Amennyiben a 

fizetési határidő napja munkaszüneti napra vagy ünnepnapra esik, abban az esetben a fizetési 

határidő az ünnepnapot, illetve munkaszüneti napot követő első munkanap.  

Az EFS legkésőbb a tárgyhónapot követő 5. napon kiállítja és megküldi a számlát a 

Rendszerhasználó részére, mellékelve a havi előzetes jegyzőkönyvet, illetve az alábbi adatokat: 

 a naponta átadott vagy átvett földgázmennyiséget havi összesítésben [MJ].  

 az esetleges pótdíj számítását és a számítás alapjának bizonylatolását, 

 a hónap zárókészletét hőmennyiségben [MJ].  

3. Kapacitás bizományosi értékesítési díj fizetési feltételei 

Ez a díj az EFS-t csak abban az esetben illeti meg, amennyiben a megbízást teljesítette. A 

bizományosi értékesítés kifizetésére az EFS számlát állít ki a Rendszerhasználó részére. A 

számlán fel kell tűntetni az eladott kapacitásokat (fajtánként és mennyiségben). A számla 

kifizetésének határideje a számla kiállítását követő 30. naptári nap. Amennyiben a fizetési 

határidő napja munkaszüneti napra vagy ünnepnapra esik, abban az esetben a fizetési 

határidő az ünnepnapot, illetve munkaszüneti napot követő első munkanap. 
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VI.3 SZÁMLÁZÁS RENDJE  

Az EFS által kiküldött számla benyújtását teljesítettnek kell tekinteni, 

 személyes átadás esetén az átadás igazolt időpontjában, 

 futárszolgálat igénybevétele esetén a kézbesítés igazolt időpontjában, 

 ajánlott postai küldeményt kézbesítve a feladást követő 3. munkanapon. 

A számla esedékességével, illetőleg a számla benyújtásának teljesítettségével kapcsolatos 

jogvitákban, valamint a fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése tekintetében a Ptk. 

szabályai az irányadók. 

Az EFS a számlát jelen dokumentum VI. fejezetben meghatározott díjszabás szerint adódó – 

egész forintra kerekített – összegre állítja ki. 

A Rendszerhasználó által történő fizetés az EFS - a Szerződésben megadott - bankszámlájára 

történő átutalással történik. Minden az EFS részére történő kifizetés Magyar Forintban 

történik.  

VI.4 FIZETÉS, FIZETÉSI KÉSEDELEM 

Fizetési késedelem esetén a Felek a Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizetnek oly módon, hogy 

a kamatot a fizetés esedékességét követő naptól a fizetés teljesítésének napjáig tartó 

időszakra számítják fel. 

A Felek a késedelmi kamat kiterhelési leveleit havonta állítják ki az előző hónap utolsó napjáig 

teljesített késedelmes számlafizetések alapján. A késedelmi kamatterhelés fizetési határideje 

a kiküldést követő 10. nap. 

Amennyiben az EFS a késedelmes fizetés, vagy a vitatott elszámolások kapcsán kiszámlázható 

kamatokból kedvezményt ad, azt köteles informatikai platformján közzétenni és igény esetén 

a kedvezményt minden Rendszerhasználó részére biztosítani.  

Amennyiben a Rendszerhasználó a számlát az EFS harmadik felszólítására sem egyenlíti ki, 

úgy szerződésszegést követ el. Ebben az esetben az EFS az ÁSZF VII.2. pontjában leírtak szerint 

jár el.  

VI.5 SZÁMLA KIFOGÁS RENDEZÉSE 

Az EFS a számla kiállításakor a vonatkozó előírásoknak megfelelően köteles eljárni.  

A Rendszerhasználó írásban reklamációt, kifogást jelenthet be az EFS számlázásával 

kapcsolatban, a kifogásolt számla kézhezvételét követő 5 munkanapon belül. A kifogásnak 

tartalmaznia kell a vitatott adatot, összeget, és a vita alapját.  

A Rendszerhasználó köteles a számla kifogásolása esetén is a számlán szereplő összeg 

megfizetésére.  
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A Felek a kifogás átadását követő 2 munkanapon belül egyeztetnek a vitatott követelésről. A 

kifogás jóváhagyása esetén az EFS a kifogás beérkezését követő 5 munkanapon belül 

korrekciós elszámolást/adatszolgáltatást küld a Rendszerhasználónak.  

A kifogás elutasítása esetén az EFS az elutasítás okának írásbeli indoklását 5 munkanapon 

belül megküldi a Rendszerhasználóknak.  

A számla kivizsgálását követően a Felek a számla módosítása alapján, az alábbi módon 

számolnak el: 

- túlfizetés esetén a számlát kibocsátó fél a különbözetet és annak a teljesítési nap és 

a visszafizetési nap közötti időre, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelve a 

számlát fogadó félnek visszautalja, 

- alulfizetés esetén a számlát fogadó fél a különbözetet haladéktalanul átutalja a 

számlát kibocsátó félnek. 

A kiállított számlán feltüntetett összeg részbeni megfizetése a fizetés nem teljesítésének 

tekintendő. 

VI.6 SZERZŐDÉSES BIZTOSÍTÉK  

A Rendszerhasználónak szerződéses biztosítékként bankgaranciát vagy a tulajdonában lévő, 

EFS által tárolt földgázt kell felajánlania az EFS számára. A bankgaranciára és a felajánlott 

tárolt földgázra, mint szerződéses biztosítékra vonatkozó szabályokat az Üzletszabályzat 7. 

számú melléklete tartalmazza  

VI.7 JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 

VI.7.1 A RENDSZERHASZNÁLÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

Jogok 

 A Rendszerhasználó jogosult a tulajdonában lévő földgázt az EFS tulajdonában lévő 

Tárolóba betárolni, ott tárolni és onnan kitárolni a Szerződésben meghatározott 

kapacitásoknak és az egyéb szerződéses feltételeknek megfelelően. 

 Be-/kitárolási kapacitásokra nominálni a Szerződésben meghatározott kapacitások 

mértékéig. 

 A földgáztárolási kapacitásokat a többi Rendszerhasználó részére értékesíteni, a 

Szerződés vonatkozó feltételeinek betartási kötelezettsége mellett. 

 A Rendszerhasználó tulajdonában lévő letárolt mobilgáz készletét részben, vagy teljesen 

másik fél részére értékesíteni.  

 Az EFS részére saját lekötött kapacitásaira vonatkozóan kapacitás bizományosi 

értékesítési megbízást adni. 
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 A Rendszerhasználó jogosult a tárolt készletével, tárolási forgalmával, elérhető tárolási 

kapacitásaival kapcsolatos információszolgáltatásra. 

 A Rendszerhasználó jogosult az EFS bármely szerződéses kötelezettségének 

elmulasztása esetén az EFS-sel szemben a szerződésszegésből eredő jogait gyakorolni. 

Kötelezettségek 

 A Rendszerhasználó köteles a betárolásra szánt földgázt – Szerződés szerinti 

minőségben – elszállíttatni a Tárolóig (távvezetéki „0” pont) és ott átadni, valamint a 

kitárolt földgázt átvenni és elszállíttatni a Tárolótól.  

 A Rendszerhasználó köteles az EFS részére megfizetni a Szerződésben meghatározott 

díjakat.  

 A Rendszerhasználó köteles az EFS részére szerződéses biztosítékot nyújtani.  

 A Rendszerhasználó köteles az EFS által üzemeltetett Informatikai Platformot a 

szerződéses kötelezettségek teljesítése során használni. Amennyiben az IT Platform 

használatával problémája van, akkor a Rendszerhasználó köteles azt írásban EFS felé 

jelezni. 

 A Rendszerhasználó köteles a Szerződésben meghatározott kapcsolattartói útján az 

EFS-sel kapcsolatot tartani, együttműködni, számára adatszolgáltatást biztosítani és 

minden lényeges információról tájékoztatni.  

VI.7.2 AZ EFS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

Jogok 

 Az EFS jogosult megfelelő indokoltság esetén Szerződés szerint megtagadni vagy 

korlátozni a Rendszerhasználó felé történő teljesítést. Erről a Rendszerhasználót 

előzetesen köteles írásban tájékoztatni.  

 Az EFS jogosult megszakítani a nem megszakítható tárolási szolgáltatás teljesítését a 

szükséges és elégséges mértékben és ideig Vis Maior és üzemzavar esetén.  

 Az EFS jogosult visszautasítani a Szerződésben meghatározott betárolási kapacitást 

meghaladó mértékű betárolást, kitárolási kapacitást meghaladó mértékű kitárolást, 

mobilkapacitást meghaladó mértékű földgáztárolást, illetve a Rendszerhasználó által 

betárolt gázmennyiségen felüli mennyiségű földgáz kitárolását. 

 Az EFS jogosult visszautasítani a Rendszerhasználó nominálását, ha a nominálások 

összege nem haladja meg a Tárolói minimum szintet. 

 Az EFS jogosult visszautasítani a Rendszerhasználó betárolásra vonatkozó igényét, 

amennyiben a betárolni kívánt földgáz minősége nem felel meg az MSZ 1648:2000 

előírásainak.  

 Az EFS jogosult a Rendszerhasználó szerződésszegése esetén a pénzügyi biztosítékot 

lehívni, vagy a tárolt gázt értékesíteni. 
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 Az EFS jogosult a tárolók biztonságos üzemeltetéséhez és az igények szerződéses 

kielégítéséhez szükséges adatokat kérni a Rendszerhasználótól. 

 A fenti kiemelt jogokon túl az EFS jogosult a Rendszerhasználó bármely szerződéses 

kötelezettségének elmulasztása esetén a Rendszerhasználóval szemben a 

szerződésszegésből eredő jogait gyakorolni. 

Kötelezettség: 

 Az EFS köteles a Rendszerhasználó tulajdonában lévő földgázt a Rendszerhasználó 

nominálása alapján a Tárolóba betárolni, ott tárolni és onnan kitárolni a Szerződésben 

meghatározott kapacitásoknak és az egyéb szerződéses feltételeknek megfelelően. 

 Az EFS köteles a - Rendszerhasználó megbízásából eljáró Szállítótól – a Szerződés 

előírásai alapján a távvezetéki "0" pontokon átvenni a betárolni kívánt földgáz 

mennyiséget, majd a Tárolóban megőrizni és a távvezetéki "0" pontokon Szerződés 

szerinti minőségben a - Rendszerhasználó megbízásából eljáró Szállítónak – átadni a 

kitárolni kívánt földgáz mennyiséget az MSZ 1648:2000 szerint előírt minőségben.  

 Az Informatikai Platformot üzemeltetni és a hozzáférést a Rendszerhasználó részére 

biztosítani. 

 A másodlagos kapacitásértékesítési tranzakciókkal, valamint a kereskedőváltással 

kapcsolatos szerződésmódosításokat elvégezni. 

 A Rendszerhasználóval kapcsolatot tartani, együttműködni, panaszait kivizsgálni, 

számára adatszolgáltatást biztosítani és minden lényeges információról tájékoztatni. 

VII SZERZŐDÉSSZEGÉSÉS KÖVETKEZMÉNYEI  

VII.1 SZERZŐDÉSSZEGÉS ESETEI  

A Szerződésben foglaltak megszegését jelenti minden olyan eset - a Vis Maior kivételével -, 

amikor a Felek bármelyike megsérti a szerződéses feltételeket, illetve a Ptk. vonatkozó 

fejezetit, különös tekintettel, de nem korlátozva az alábbiakra: 

A Rendszerhasználó részéről: 

 A szolgáltatások ellenértékének meg nem fizetése 

 A betárolt földgáz minősége nem felel meg a szerződésben rögzített előírásoknak  

 Az EFS részéről: 

 A Rendszerhasználó által igényelt betárolási illetve kitárolási feladat nem teljesítése 

 Az átvett földgáz elvesztése, megsemmisülése 

 A kitárolt földgáz minőség nem felel meg a Szerződésben rögzített előírásoknak 
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VII.2 SZERZŐDÉSSZEGÉS KÖVETKEZMÉNYEI, KÁRTÉRÍTÉS 

A szerződésszegés következményeit és eljárás rendjét az Üzletszabályzat 8. számú melléklete 

tartalmazza.  

VIII VIS MAIOR 

Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő Felek egyikének sem felróható okból (vis 

maior) a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a Szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis 

maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel 

elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, 

terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák 

az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében.  

A vis-maior eseményt bejelentő Fél az adott helyzetben tőle elvárható legrövidebb időn belül 

köteles értesíteni a másik Felet, ha: 

 a vis-maior esemény megszűnik; vagy  

 a bejelentő Félre vonatkozóan megszűnik a vis-maior teljesítésre gyakorolt hatása. 

Egyik Fél sem mentesül a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítése alól, amíg a vis-

maior eseményre vonatkozó bejelentést az érintett Fél meg nem teszi. 

Az a Fél, akit a vis-maior érint: 

 az adott helyzetben tőle elvárható módon köteles elkerülni, megelőzni, megszüntetni 

vagy enyhíteni a vis-maior esemény hatását, beleértve a szolgáltatások, termékek, 

berendezések és anyagok más forrásból történő beszerzését, és az indokolt összegek 

kifizetését; 

 az adott helyzetben tőle elvárható módon köteles folytatni a Szerződés teljesítését 

közvetlenül a vis-maior esemény megszűnését követően; és  

 a másik Fél indokolt kérésére, köteles tájékoztatni a másik Felet a vis-maior esemény 

jellegéről és okairól, a vis-maior elkerülése, megszüntetése vagy enyhítése érdekében 

tett tevékenységeiről, és annak várható időtartamáról. 

A másik szerződő Fél kérésére a vis maior tényéről az érintett Fél köteles a vis maior helye 

szerint illetékes kereskedelmi kamara tanúsítványát vagy igazolását bemutatni. 

A Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a vis maior 

időtartamával arányosan meghosszabbodnak. 

Amennyiben a vis maior időtartama a 180 napot meghaladja, bármely Fél jogosult a szerződést 

30 napos felmondási idővel írásban felmondani minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül, 

illetve abban az esetben is, ha erre egyébként a Szerződés alapján nem lenne jogosult.  

A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a szerződő 

Felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező 

vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért 

felelős Fél felel. 
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IX HAVÁRIA, ÜZEMZAVAR 

A havária, üzemzavar olyan esemény, amely az összekapcsolt szállítási, földalatti tároló és 

gáztermelő rendszer tervszerű, normál üzemmenetétől eltérő olyan, a rendszerüzemeltetők 

által nem befolyásolható okokból bekövetkező üzemállapot, melynek következtében ellátás 

biztonság csökkenés, súlyos környezetszennyezés, közveszély keletkezhet, és a 

Rendszerhasználó gázellátása korlátozottá válik, illetve a tárolói átadási pontokon a nem 

normál üzemmeneten kívüli üzemi paraméterek keletkeznek. 

Amennyiben havária esete következik be, akkor az erről tudomást szerző Félnek – amennyiben 

érinti a szerződéses feltételek teljesítését - haladéktalanul írásban értesítenie kell a másik 

felet és a Felek kötelesek a lehető legrövidebb időn belül egymással a Szerződés 

teljesítésének folytatásáról egyeztetni, valamint az egyéb, valamely fél által lényegesnek 

minősített kérdésekben megállapodni. 

Az EFS a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) szerint üzemzavar esetén a 

következők szerint jár el:  

 Haladéktalanul intézkedik az üzemzavar elhárításáról, 

 Az üzemzavar elhárítását követően a lehető leghamarabb helyreállítja a szolgáltatást. 

A földgázellátási válsághelyzet és az együttműködő földgázrendszer jelentős zavarának 

részletes szabályairól, a válsághelyzet és a jelentős zavar esetén alkalmazandó korlátozás 

szabályairól, elveiről, valamint a rendszerhasználók jogairól és kötelességeiről a GET és a 

GET rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. Korm. rendelet rendelkezik. 

X A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

A Szerződő Felek a Szerződést közös megegyezéssel írásban – cégjegyzésre jogosultak 

aláírásával – módosíthatják. A módosulás hatálybalépésének időpontját meg kell határozni. 

A Szerződés időtartama alatt a vonatkozó jogszabályokban bekövetkező változásokat, a 

jogszabályban megjelölt hatályba lépéssel alkalmazni kell.  A szükséges változásokat az ÁSZF-

ben is át kell vezetni. Abban az esetben, amennyiben a változások következtében a feltételek 

lényegesen módosulnak és a szerződő Felektől nem várható el a Szerződés – e megváltozott 

tartalommal történő – fenntartása, akkor bármely Szerződő Fél kezdeményezheti a Szerződés 

módosítását. 

A Szerződő Felek személyében bekövetkező változás szerződésmódosításnak minősül, amely a 

szolgáltatáshoz fűződő érdekeket nem sértheti sem a szolgáltatás nyújtása, sem az 

ellenszolgáltatás megfizetése tekintetében. Amennyiben bármelyik Fél érdeke megkívánja, 

akkor ésszerű mértékű és típusú biztosítékot köthet ki.  

Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így 

különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, 

továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban 

bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett Fél a másik Felet előzetesen 

írásban 10 napos határidővel, de legkésőbb a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 

napon belül köteles értesíteni. 
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XI A SZERZŐDÉS MEGSZÜNÉSE 

A Földgáztárolási Szerződés a következő esetekben szűnik meg: 

 a szerződést a Felek közös megegyezéssel megszüntetik, 

 valamely Fél felmondja a Szerződést, 

 a Hivatal valamely Fél működési engedélyét jogerősen visszavonja, 

 amennyiben a Rendszerhasználó fizetésképtelenné válik, 

 valamely Fél jogutód nélkül megszűnik, 

 amennyiben a vis maior időtartama a 180 napot meghaladja,  

 valamelyik Fél a Szerződést az írásbeli figyelmeztetés után a másik Fél ismételt és 

súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondja, 

 a Szerződés hatálya lejár.  

XII EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

A Rendszerhasználó jogosult maga helyett egy, a megbízásából eljáró személyt megbízni (a 

továbbiakban „Megbízott”) a nominálással. Az EFS köteles a Megbízott részére biztosítani 

mindazokat a lehetőségeket (pl. nominálási rendszerhez történő hozzáférés) amelyek ahhoz 

szükségesek, hogy a Rendszerhasználó helyett a nominálást a Megbízott elvégezhesse. 

Mindennemű, a megbízással kapcsolatban felmerült költség a Rendszerhasználót terheli.  

Amennyiben bármely Fél jogutódlással szűnik meg vagy átalakul, abban az esetben a 

Szerződésből eredő, az érintett Felet illető és terhelő jogosultságok és kötelezettségek a 

jogutód társaságra szállnak át. 

A Földgáztárolási Szerződésből származó bármely jogát, kötelezettségét vagy követelését – a 

pénzkövetelések kivételével – bármelyik Fél csak a másik Fél előzetes írásbeli jóváhagyásával 

jogosult átruházni. 

A szerződéses időszakban bármely Fél kezdeményezheti a Földgáztárolási Szerződés 

újratárgyalását. 

XII.1 TITOKTARTÁS 

A Szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben a másik Féllel és annak 

tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon a Felek tudomására jutott adat, tény, így 

különösen, de nem kizárólagosan a Szerződés léte és tartalma üzleti titoknak minősül. Azt a 

Felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé, és jelen Szerződés 

teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel.  

A Felek jogosultak, a részükre Szerződés alapján pénzügyi – számviteli - jogi szolgáltatást 

nyújtó szerződő félre az előző bekezdésben meghatározott adatot, tényt, információt átadni, 

azzal, hogy mindegyik Fél köteles gondoskodni arról, hogy a részére megbízási, vállalkozási 

stb. szerződés keretében pénzügyi-számviteli-jogi szolgáltatást nyújtó partner a 

Földgáztárolási Szerződéssel kapcsolatos adatot, tényt, információt stb. a Felek gazdasági 
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érdekének megfelelően titkosan kezelje. Azt harmadik személy részére ki ne adja, 

nyilvánosságra ne hozza. 

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki továbbá az alábbi információkra: 

• amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az 

információt kapó szerződő fél hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy  

• amelyek bizonyíthatóan már a szerződéshatályba lépését megelőzően is ismertek voltak 

az információt kapó fél számára, vagy 

• amelyek olyan harmadik fél által jutottak az információt kapó fél tudomására, akit, vagy 

amelyet nem köt titoktartási megállapodás azon szerződő fél felé, amelyre az 

információ vonatkozik vagy 

• amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály, tőzsdei szabályzat vagy 

hatósági rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és kör részére. 

• Amelynek nyilvánosságra hozatalához a másik Fél hozzájárult. 

XII.2 KOCKÁZATVISELÉS 

Az EFS felelősséget vállal a tárolásra átadott földgáz mennyiségének és az MSZ 1648:2000 

szabvány szerinti minőségének felelős megőrzéséért és a Rendszerhasználó számára történő 

visszaadásáért. 

XII.3 IRÁNYADÓ JOG, VITÁK RENDEZÉSE 

A Szerződéssel kapcsolatban esetleg felmerülő vitás kérdéseket a Felek egymás között 

elsősorban tárgyalások útján rendezik. 

A fenti tárgyalások eredménytelensége esetén bármely vita eldöntésére, amely a Szerződésből 

vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy 

értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek alávetik magukat az Energetikai Választott 

Bíróság (Budapest) kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választott bíróság a saját Eljárási 

Szabályzata szerint jár el. Az eljáró választott bírók száma három. Az eljárás során a magyar 

nyelvet kell alkalmazni. 

XIII MELLÉKLETEK 

5.1 Melléklet: Földgáztárolási Szezonális Alapszolgáltatás Igénybevételére és      

Nyújtására Vonatkozó Szerződés minta 

5.2 Melléklet: Földgáztárolási Szezonális Alapszolgáltatás Igénybevételére és 

Nyújtására Vonatkozó Szerződés minta ( Csomag )  

5.3 Melléklet: Földgáztárolási Megszakítható Kapacitás Igénybevételére és 

Nyújtására Vonatkozó Szerződés minta 
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5.4 Melléklet: Hosszútávú Földgáztárolási Szezonális Alapszolgáltatás 

Igénybevételére és Nyújtására Vonatkozó Szerződés minta 

5.5 Melléklet: Bizományosi értékesítési szerződés minta 

(együttesen: Földgáztárolási szerződés) 

5.6 Melléklet: Földgáztárolási keretszerződés kereskedelmi virtuális tárolási 

 szolgáltatásra szerződés minta 

 

 

 

        

 

 



 
  E.ON Földgáz Storage Zártkörűen Működő Rt. 
  Üzletszabályzat 5. 1. sz melléklete 

 
 

FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZEZONÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA 
VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 

 

 

amely egyrészről a 

székhelye:  

levelezési címe:  

számlavezető pénzintézete:  

számlaszáma:  

számlázási cím:  

adószáma:  

cégbíróság és cégjegyzék száma:  

a továbbiakban, mint Rendszerhasználó 

 

és másrészről az E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

 

székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7/8. 

levelezési címe: 1399  Budapest, Pf. 645.  

számlavezető pénzintézete: Deutsche Bank 

számlaszáma: 16300000-04008363-90006405 

számlázási cím: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7/8. 

adószáma: 12543317-2-44 

cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, Cg. 01-10-045043 

a továbbiakban, mint EFS 

 

 

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 Szezonális Alapszolgáltatás Igénybevételére és Nyújtására Vonatkozó 

Szerződés (továbbiakban: szerződés) tárgya a Rendszerhasználó tulajdonában lévő földgáz 

tárolása, valamint nem megszakítható be- és kitárolása az EFS tulajdonában és üzemeltetésében 

lévő magyarországi földalatti gáztárolókba, a III. fejezetben szereplő mennyiségi és a IV. 

fejezetben szereplő minőségi paraméterek mellett.  

2. Jelen szerződés értelmében az EFS a Rendszerhasználó szerződésszerű rendelkezése alapján a 

földgáztárolás céljára átvett gázt az I.4. pontban rögzített időszakban betárolja, tárolóiban 

megőrzi, majd a szintén az I.4. pontban rögzített időszakban kitárolja. 

3. A szerződés határozott időtartamra jött létre.  

4. A Felek szezonális alapszolgáltatás igénybevételére és nyújtására szerződnek. A szerződéses 

betárolási ciklus 2010. április 1-én 6:00 órakor kezdődik, és 2010. október 1-én 6:00 órakor fejeződik 

be. A szerződéses kitárolási ciklus 2010. október 1-én 6:00 órakor kezdődik, és 2011. április 1-én 6:00 

órakor fejeződik be. 

II ÁLTALÁNOS  FELTÉTELEK 

1. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Általános Szerződési Feltételekben 

(továbbiakban: ÁSZF), Üzletszabályzat 5. számú mellékletben foglaltak az irányadók. 

2. A Rendszerhasználó a Szerződés aláírásával elismeri, hogy a jelen pontban hivatkozott – az EFS 

internetes honlapján (www.eon-foldgaz-storage.com) elérhető – ÁSZF tartalmát megismerte, és a 

Szerződés részének tekinti, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.  A Felek a Magyar 

Energia 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.    

III A TÁROLÁSI KAPACITÁSOK BIZTOSÍTÁSA 

1. A I.4. pont szerinti szerződéses tárolási ciklusokra vonatkozó, a Rendszerhasználó rendelkezésére 

álló tárolói nem megszakítható kapacitások (csomagban történő értékesítés esetén a lekötött 

csomagokban lévő kapacitások):  

tárolói mobil kapacitás:   m3,  MJ 

betárolási (csúcs) kapacitás:  m3/nap,  MJ/nap 

 kitárolási (csúcs) kapacitás:  m3/nap  MJ/nap 

Rendszerhasználó a fenti kapacitások m3-ről hőmennyiségre váltásához kifejezetten hozzájárul az 

EFS által közzétett 1 m3 = 34,3 MJ értéken. 

2. A be- és kitárolás szerződött havi ütemezését a 1.sz. melléklet tartalmazza. 

http://www.eon-foldgaz-storage.com/
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3. A Rendszerhasználó tudomásul veszi, hogy az aktuális be- és kitárolási kapacitás a mobil készletek 

és egyéb, üzemszerűen is változó műszaki paraméterek, peremfeltételek függvényében változik. A 

kapacitások rendelkezésre állását, a minimális és maximális betárolási-, és kitárolási 

kapacitásértékeket az EFS az Internetes honlapján publikálja a Rendszerhasználók részére. 

4. A Rendszerhasználó pozitív zárókészlete esetén az EFS jogosult a 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 

(Tarifarendelet) 3.12. pontja szerint eljárni. 

Az EFS a Rendszerhasználó igénye esetén a betárolási ciklusban kitárolási lehetőséget, a kitárolási 
ciklusban betárolási lehetőséget biztosít a Rendszerhasználónak virtuális tárolási szolgáltatás 
nyújtásával, amelyre Felek külön szerződést kötnek.  

5. A Rendszerhasználó megszakítható kapacitásokat is igénybe vehet, az 5. sz. melléklet előírásai 

szerin amelyre Felek szintén külön szerződést kötnek. A Rendszerhasználó heti rendszerességgel 

az előző hét péntek 12 óráig az EFS-nek írásban (fax) megadja a következő hétre vonatkozó 

tervezett be-, illetve kitárolandó mennyiséget. Ez a tárolók működésének tervezéséhez szükséges, 

ami nem egyenértékű a heti nominálással, ugyanakkor amennyiben a Rendszerhasználó az adott 

napra leadott nominálásával 15%-nál nagyobb mértékben eltér a leadott tervétől, és ezzel 

veszélyezteti a azon Rendszerhasználók kiszolgálását, akik az előrejelzésüknek megfelelően 

vennék igénybe a tárolói szolgáltatást, akkor az EFS fenntartja a jogot, hogy a nominálást részben 

vagy egészben visszautasítja. 

6.  EFS anyagi felelősséggel tartozik a ténylegesen betárolt gáz hőmennyiségének megőrzéséért, 

elszámolásáért és a szerződés III.1. pontja szerinti betárolásáért és kitárolásért. 

7. Az EFS nem kötelezhető a Szerződés III.1. pontjában meghatározott csúcskapacitásokat 

meghaladó be- és kitárolási kapacitások biztosítására, sem több mobilkapacitás feltöltésére, sem 

a ténylegesen betárolt mobil gáz térfogat mennyiséget meghaladó kitermelési tevékenységre.  

8. A Rendszerhasználó az ÜKSZ 8.1.4.1. pontjában megfogalmazott tartalommal és határidővel az 

EFS-nek is megküldi a tárolási igény előrejelzést. 

9. Amennyiben a Rendszerhasználó a Szerződés fennállása alatt a másodlagos kapacitás 

kereskedelmi piacon kapacitást ad el, vagy mobilgázt értékesít egy másik Rendszerhasználó 

részére, akkor az ÁSZF-ben meghatározott tranzakciós díjat kell az EFS által kibocsátott számla 

alapján megfizetnie.  

IV A TÁROLANDÓ GÁZ MINŐSÉGE 

1. Az EFS csak az MSZ 1648 szabvány által előírt minőségi paraméterekkel rendelkező gáz 

betárolását vállalja.  

V FÖLDGÁZ ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, MÉRÉS, ELSZÁMOLÁS 

1. Az EFS az Üzletszabályzat I.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 EFS allokálja az egyes földalatti gáztárolókra. Az EFS 

kötelezettséget vállal az egyes tárolókra allokált nominált mennyiségek kiadására, illetve nem 

teljesülés esetén a Rendszerhasználónál keletkező pótdíjak, egyensúlyozási költségek 

megtérítésére.  
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VI OPERATÍV INFORMÁCIÓÁRAMLÁS 

1. Az EFS 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 TÁROLÁSI DÍJ  

1. Az EFS a Tarifarendeletben meghatározott díjtételek szerint határozza meg a Rendszerhasználó 

által fizetendő kapacitás lekötési és forgalmi díjakat. A kapacitásdíjak a Tarifarendelet szerint havi 

egyenlő részletekben, a forgalmi díjak pedig a tényleges havi forgalom alapján havonta kerülnek 

kiszámlázásra.  

2. A Tarifarendeletben meghatározott kapacitás díjak a szezonális alapszolgáltatás nyújtásával 

kapcsolatban felmerülő költségek alapján kerültek meghatározásra, a fajlagos díjak éves 

szerződéses időszakot feltételezve kerültek kiszámításra. Ezért amennyiben a szerződés 

időtartama egy tárolási évnél rövidebb, a Rendszerhasználó akkor is köteles az éves kapacitásdíjat 

megfizetni havi egyenlő részletekben. 

3. Amennyiben a Rendszerhasználó rendelkezik hatályos tárolási szerződéssel és a tárolási év 

közben további kapacitásokat vásárol az EFS-től, akkor az eltelt időszakra vonatkozóan elszámolás 

történik. Az új kapacitás portfólióra vonatkozóan kiszámításra kerül az éves kapacitás díj, a már 

kiszámlázott kapacitás díjak helyesbítésre kerülnek. A szerződés hátralévő időszakára a 

kapacitásdíjakat az új portfólió alapján havi egyenlő részletekben kell megfizetni.  

4. A Tarifarendelet díjtételeinek módosításait, annak hatályba lépésével egy időben a Földgáztárolási 

Szerződés részévé válik, így a Felek a módosításokat a jogszabály hatályba lépésétől alkalmazzák. 

5. Az EFS a Tarifarendelet hőmennyiség alapon történő tárolási tarifaszámítás bevezetésétől a 

tárolási díjak kizárólag hőmennyiség [MJ] alapon kerülnek kiszámításra. 

 

VIII IRÁNYADÓ JOG, VITÁK RENDEZÉSE 

A Felek megállapodnak abban, hogy a Földgáztárolási Szerződéssel kapcsolatban esetleg 

felmerülő vitás kérdéseket egymás között elsősorban tárgyalások útján rendezik. 

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 a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott bíróság (Budapest) kizárólagos döntésének 

azzal, hogy a Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. Az eljáró választott bírók 

száma három. Az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni. 
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IX A SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE 

1. Jelen szerződést a Felek e tárgyban fennálló jogviszonyukra 2 –től alkalmazzák. 

X EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

1. Kapcsolattartók 

Szerződést érintő kérdésekben: 

A Rendszerhasználó részéről:   

A EFS részéről:  Lakatos Balázs  

   Tel: 1/354-7058, 30/269-0775 

   Fax: 1/354-7045 

   email: balazs.lakatos@eon-foldgaz.com 

A rendszerhasználó részéről :  

    Tel:      

Fax:        

email:   

Napi operatív kapcsolattartás témáiban: 

A Rendszerhasználó részéről: A rendszerhasználó ügyeletese 

Tel:     

Fax:  

email:  

 A EFS részéről:  Diszpécser szolgálat 

 Tel.: 52/362-574 

    Fax: 52/558-044 

    email: storage.dispacher@eon-foldgaz.com 

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

Budapest, 2010. március 31. 

E.ON Földgáz Storage Zrt. Rendszerhasználó       

.............................................................................……………..       ……………………………..……………       

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: A tervezett be - és kitárolási forgalmi adatok havi bontásban 

2. sz. melléklet: Tárolási díjak 

 

mailto:storage.dispacher@eon-foldgaz.com


 
  E.ON Földgáz Storage Zártkörűen Működő Rt. 
  Üzletszabályzat 5. 2. sz melléklete 

 
 

FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZEZONÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA 
VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 

(CSOMAG) 

 

amely egyrészről a  

székhelye:  

levelezési címe:  

számlavezető pénzintézete:  

számlaszáma:  

számlázási cím:  

adószáma:  

cégbíróság és cégjegyzék száma:  

a továbbiakban, mint Rendszerhasználó 

 

és másrészről az E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

 

székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7/8. 

levelezési címe: 1399  Budapest, Pf. 645.  

számlavezető pénzintézete: Deutsche Bank 

számlaszáma: 16300000-04008363-90006405 

számlázási cím: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7/8. 

adószáma: 12543317-2-44 

cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, Cg. 01-10-045043 

a továbbiakban, mint EFS 

 

 

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 Szezonális Alapszolgáltatás Igénybevételére és Nyújtására Vonatkozó 

Szerződés (továbbiakban: szerződés) tárgya a Rendszerhasználó tulajdonában lévő földgáz 

tárolása, valamint nem megszakítható be- és kitárolása az EFS tulajdonában és üzemeltetésében 

lévő magyarországi földalatti gáztárolókba, a III. fejezetben szereplő mennyiségi és a IV. 

fejezetben szereplő minőségi paraméterek mellett.  

2. Jelen szerződés értelmében az EFS a Rendszerhasználó szerződésszerű rendelkezése alapján a 

földgáztárolás céljára átvett gázt az I.4. pontban rögzített időszakban betárolja, tárolóiban 

megőrzi, majd a szintén az I.4. pontban rögzített időszakban kitárolja. 

3. A szerződés határozott időtartamra jött létre.  

4. A Felek szezonális alapszolgáltatás igénybevételére és nyújtására szerződnek. A szerződéses 

betárolási ciklus 2010. április 1-én 6:00 órakor kezdődik, és 2010. október 01-én 6:00 órakor fejeződik 

be. A szerződéses kitárolási ciklus 2010. október 1-én 6:00 órakor kezdődik, és 2011. április 1-én 6:00 

órakor fejeződik be.  

II ÁLTALÁNOS  FELTÉTELEK 

1. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Általános Szerződési Feltételekben 

(továbbiakban: ÁSZF), Üzletszabályzat 5. számú mellékletben foglaltak az irányadók. 

2. A Rendszerhasználó a Szerződés aláírásával elismeri, hogy a jelen pontban hivatkozott – az EFS 

internetes honlapján (www.eon-foldgaz-storage.com) elérhető – ÁSZF tartalmát megismerte, és a 

Szerződés részének tekinti, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.  A Felek a Magyar 

Energia 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.    

III A TÁROLÁSI KAPACITÁSOK BIZTOSÍTÁSA 

1. A I.4. pont szerinti szerződéses tárolási ciklusokra vonatkozó, a Rendszerhasználó rendelkezésére 

álló, a lekötött csomagokban lévő tárolói nem megszakítható kapacitások:  

tárolói mobil kapacitás:   m3     MJ 

betárolási (csúcs) kapacitás:  m3/nap   MJ/nap 

kitárolási (csúcs) kapacitás:  m3/nap    MJ/nap 

 

Rendszerhasználó a fenti kapacitások m3-ről hőmennyiségre váltásához kifejezetten hozzájárul az 

EFS által közzétett 1 m3 = 34,3 MJ értéken. 

2. A be- és kitárolás szerződött havi ütemezését a 1.sz. melléklet tartalmazza. 

http://www.eon-foldgaz-storage.com/
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3. A Rendszerhasználó tudomásul veszi, hogy az aktuális be- és kitárolási kapacitás a mobil készletek 

és egyéb, üzemszerűen is változó műszaki paraméterek, peremfeltételek függvényében változik. A 

kapacitások rendelkezésre állását, a minimális és maximális betárolási-, és kitárolási 

kapacitásértékeket az EFS az Internetes honlapján publikálja a Rendszerhasználók részére. 

4. A Rendszerhasználó pozitív zárókészlete esetén az EFS jogosult a 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 

(Tarifarendelet) 3.12. pontja szerint eljárni. 

5. Az EFS a Rendszerhasználó igénye esetén a betárolási ciklusban kitárolási lehetőséget, a kitárolási 

ciklusban betárolási lehetőséget biztosít a Rendszerhasználónak virtuális tárolási szolgáltatás 

nyújtásával, amelyre Felek külön szerződést kötnek.  

6. A Rendszerhasználó megszakítható kapacitásokat is igénybe vehet, az 5. sz. melléklet előírásai 

szerin amelyre Felek szintén külön szerződést kötnek.  

7. A Rendszerhasználó heti rendszerességgel az előző hét péntek 12 óráig az EFS-nek írásban (fax) 

megadja a következő hétre vonatkozó tervezett be-, illetve kitárolandó mennyiséget. Ez a tárolók 

működésének tervezéséhez szükséges, ami nem egyenértékű a heti nominálással, ugyanakkor 

amennyiben a Rendszerhasználó az adott napra leadott nominálásával 15%-nál nagyobb 

mértékben eltér a leadott tervétől, és ezzel veszélyezteti a azon Rendszerhasználók kiszolgálását, 

akik az előrejelzésüknek megfelelően vennék igénybe a tárolói szolgáltatást, akkor az EFS 

fenntartja a jogot, hogy a nominálást részben vagy egészben visszautasítja. 

8.  EFS anyagi felelősséggel tartozik a ténylegesen betárolt gáz hőmennyiségének megőrzéséért, 

elszámolásáért és a szerződés III.1. pontja szerinti betárolásáért és kitárolásért. 

9. Az EFS nem kötelezhető a Szerződés III.1. pontjában meghatározott csúcskapacitásokat 

meghaladó be- és kitárolási kapacitások biztosítására, sem több mobilkapacitás feltöltésére, sem 

a ténylegesen betárolt mobil gáz térfogat mennyiséget meghaladó kitermelési tevékenységre.  

10. A Rendszerhasználó az ÜKSZ 8.1.4.1. pontjában megfogalmazott tartalommal és határidővel az 

EFS-nek is megküldi a tárolási igény előrejelzést. 

11. Amennyiben a Rendszerhasználó a Szerződés fennállása alatt a másodlagos 

kapacitáskereskedelmi piacon kapacitást ad el, vagy mobilgázt értékesít egy másik 

Rendszerhasználó részére, akkor az ÁSZF-ben meghatározott tranzakciós díjat kell az EFS által 

kibocsátott számla alapján megfizetnie.  

IV A TÁROLANDÓ GÁZ MINŐSÉGE 

1. Az EFS csak az MSZ 1648 szabvány által előírt minőségi paraméterekkel rendelkező gáz 

betárolását vállalja.  

V FÖLDGÁZ ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, MÉRÉS, ELSZÁMOLÁS 

1. Az EFS az Üzletszabályzat I.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 EFS allokálja az egyes földalatti gáztárolókra. Az EFS 

kötelezettséget vállal az egyes tárolókra allokált nominált mennyiségek kiadására, illetve nem 

teljesülés esetén a Rendszerhasználónál keletkező pótdíjak, egyensúlyozási költségek 

megtérítésére.  
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VI OPERATÍV INFORMÁCIÓÁRAMLÁS 

1. Az EFS 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 TÁROLÁSI DÍJ  

1. A Rendszerhasználó által a III.1. pontban lekötött kapacitásokat csomagban vásárolta meg.  

Egy csomag tartalmaz:  

 - mobilgáz kapacitás:  m3          ( MJ), 
 - betárolási kapacitás:  m3/nap  (MJ/nap), 
 - kitárolási kapacitás:  m3/nap   (MJ/nap). 

A  Rendszerhasználó   db csomagot vásárolt. 

 A megvásárolt csomagok ára összesen  Ft. 

2. A csomag árának meghatározása a Tarifarendelet szerint történik, a Rendszerhasználó a csomag 

árát havi egyenlő részletekben fizeti meg, a hatályos Tarifarendelet alapján (1 db csomag ára 

ennek megfelelően jelenleg  Ft.) A csomag ára tartalmazza a tárolói mobildíjat és a tárolói 

csúcsdíjat, de nem tartalmazza a betárolási díjat és a kitárolási díjat, melyeket a Rendszerhasználó 

szintén a hatályos Tarifarendelet szerint fizet, a havi forgalom alapján. 

3. Az EFS a Tarifarendeletben meghatározott díjtételek szerint határozza meg a Rendszerhasználó 

által fizetendő kapacitás lekötési és forgalmi díjakat. A kapacitásdíjak a Tarifarendelet szerint havi 

egyenlő részletekben, a forgalmi díjak pedig a tényleges havi forgalom alapján havonta kerülnek 

kiszámlázásra.  

4. A Tarifarendelet díjtételeinek módosításait, annak hatályba lépésével egy időben a Földgáztárolási 

Szerződés részévé válik, így a Felek a módosításokat a jogszabály hatályba lépésétől alkalmazzák. 

5. Az EFS a Tarifarendelet hőmennyiség alapon történő tárolási tarifaszámítás bevezetésétől a 

tárolási díjak kizárólag hőmennyiség [MJ] alapon kerülnek kiszámításra. 

 

VIII IRÁNYADÓ JOG, VITÁK RENDEZÉSE 

A Felek megállapodnak abban, hogy a Földgáztárolási Szerződéssel kapcsolatban esetleg 

felmerülő vitás kérdéseket egymás között elsősorban tárgyalások útján rendezik. 

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 a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság (Budapest) kizárólagos döntésének azzal, 



  

 5/6 

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 

1. Jelen szerződést a Felek e tárgyban fennálló jogviszonyukra 2010. április 1 –től alkalmazzák. 

X EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

1. Kapcsolattartók 

Szerződést érintő kérdésekben: 

A Rendszerhasználó részéről:   

A EFS részéről:  Lakatos Balázs  

   Tel: 1/354-7058, 30/269-0775 

   Fax: 1/354-7045 

   email: balazs.lakatos@eon-foldgaz.com 

A rendszerhasználó részéről :  

    Tel:      

Fax:        

email:   

Napi operatív kapcsolattartás témáiban: 

A Rendszerhasználó részéről: A rendszerhasználó ügyeletese 

Tel:     

Fax:  

email: versenypiac@eon-foldgaz.com 

 A EFS részéről:  Diszpécser szolgálat 

 Tel.: 52/362-574 

    Fax: 52/558-044 

    email: storage.dispacher@eon-foldgaz.com 

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

 

Budapest, 2010. március 31. 

 

E.ON Földgáz Storage Zrt. Rendszerhasználó 

mailto:storage.dispacher@eon-foldgaz.com
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.............................................................................                                 …….............................................................. 

  

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: A tervezett be - és kitárolási forgalmi adatok havi bontásban 



 
  E.ON Földgáz Storage Zártkörűen Működő Rt. 
  Üzletszabályzat 5. 3. sz melléklete 

 
 

FÖLDGÁZTÁROLÁSI KAPACITÁS SZERZŐDÉS MEGSZAKÍTHATÓ KAPACITÁSRA 
 

 

amely egyrészről az  

 

székhelye:  

levelezési címe:  

számlavezető pénzintézete:  

számlaszáma:  

számlázási cím:  

adószáma:  

cégbíróság és cégjegyzék száma:  

a továbbiakban, mint Rendszerhasználó 

 

és másrészről az E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

 

székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7/8. 

levelezési címe: 1399  Budapest, Pf. 645.  

számlavezető pénzintézete: Deutsche Bank 

számlaszáma: 16300000-04008363-90006405 

számlázási cím: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7/8. 

adószáma: 12543317-2-44 

cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, Cg. 01-10-045043 

a továbbiakban, mint EFS 

 

 

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 (továbbiakban: szerződés) tárgya a Rendszerhasználó 

tulajdonában lévő földgáz tárolása, be- és kitárolása az EFS tulajdonában és üzemeltetésében lévő 

magyarországi földalatti gáztárolóba, a III. fejezetben szereplő mennyiségi és a IV. fejezetben 

szereplő minőségi paraméterek mellett.  

2. Jelen szerződés értelmében az EFS a Rendszerhasználó szerződésszerű rendelkezése alapján a 

földgáztárolás céljára átvett gázt a III. fejezetben rögzített időszakban betárolja, tárolóiban 

megőrzi, majd a szintén a III. fejezetben foglalt paraméterekkel és időszakban kitárolja. 

3. A szerződés határozott időtartamra jött létre.  

4. A Felek egy (1) teljes tárolási ciklusra szerződnek. A szerződéses tárolási ciklus                     órakor 

kezdődik, és                               órakor fejeződik be. 

II ÁLTALÁNOS  FELTÉTELEK 

1. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Általános Szerződési Feltételekben 

(továbbiakban: ÁSZF), Üzletszabályzat 5. számú melléklet, foglaltak az irányadók. 

2. A Rendszerhasználó a Szerződés aláírásával elismeri, hogy a jelen pontban hivatkozott – az EFS 

internetes honlapján (www.eon-foldgaz-storage.com) elérhető – ÁSZF tartalmát megismerte, és a 

Szerződés részének tekinti, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.  A Felek a Magyar 

Energia 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.    

III A TÁROLÁSI KAPACITÁSOK BIZTOSÍTÁSA 

1. A I.4. pont szerinti szerződéses tárolási ciklusokra vonatkozó, a Rendszerhasználó rendelkezésére 

álló tárolói megszakítható kapacitások  

Megszakítható betárolási (csúcs) kapacitás: m3/nap (MJ/nap) 

Megszakítható kitárolási (csúcs) kapacitás: m3/nap (MJ/nap) 

Megszakítható mobilkapacitást az EFS nem hirdet meg. 

Rendszerhasználó kapacitás igényét hőmennyiségben is megadta.   Vagy    

Rendszerhasználó a fenti kapacitások m3-ről hőmennyiségre váltásához kifejezetten hozzájárul az 

EFS által közzétett 1 m3 = 34,3 MJ értéken. 

2. A Rendszerhasználó tudomásul veszi, hogy a megszakítható be- és kitárolási kapacitások a mobil 

készletek és egyéb, üzemszerűen is változó műszaki paraméterek, peremfeltételek függvényében 

változik. A műszaki feltételeket az EFS az Internetes honlapján publikálja a Rendszerhasználók 

részére. 

3.  A Rendszerhasználó havi rendszerességgel, 2 munkanappal a következő hónapot megelőzően az 

EFS-nek írásban (fax) megadja a következő hónapra a be-, illetve kitárolandó mennyiséget, 

amelyeket az EFS szintén írásban visszaigazol. 

http://www.eon-foldgaz-storage.com/
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4. Az EFS anyagi felelősséggel tartozik a ténylegesen betárolt gáz hőmennyiségének megőrzéséért, 

elszámolásáért és a szerződés III.1. pontja szerinti betárolásáért és kitárolásért. 

5. Az EFS nem kötelezhető a Szerződés III.1. pontjában meghatározott csúcskapacitásokat 

meghaladó be- és kitárolási kapacitások biztosítására, sem több mobilkapacitás feltöltésére, sem 

a ténylegesen betárolt mobil gáz térfogat mennyiséget meghaladó kitermelési tevékenységre. 

6. A Rendszerhasználó az ÜKSZ 8.1.4.1. pontjában megfogalmazott tartalommal és határidővel az 

EFS-nek is megküldi a tárolási igény előrejelzést. 

A Rendszerhasználó a megszakítható kapacitásokat az 5. sz. melléklet előírásai szerint 

veheti igénybe. külön szerződés 

 

7. Amennyiben a Rendszerhasználó a Szerződés fennállása alatt a másodlagos kapacitás 

kereskedelmi piacon kapacitást ad el, vagy mobilgáz értékesít, egy másik Rendszerhasználó 

részére, akkor az ÁSZF-ben meghatározott tranzakciós díjat kell az EFS által kibocsátott számla 

alapján megfizetnie.  

IV A TÁROLANDÓ GÁZ MINŐSÉGE 

1. Az EFS csak az MSZ 1648 szabvány által előírt minőségi paraméterekkel rendelkező gáz 

betárolását vállalja.  A földalatti gáztárolók átadás-átvételi pontjain betárolásra átvehető gáz 

fűtőértékét jelen szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza.  

V FÖLDGÁZ ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, MÉRÉS, ELSZÁMOLÁS 

1. Az EFS az Üzletszabályzat I.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 EFS allokálja az egyes földalatti gáztárolókra. Az EFS 

kötelezettséget vállal az egyes tárolókra allokált nominált mennyiségek kiadására, illetve nem 

teljesülés esetén a Rendszerhasználónál keletkező pótdíjak, egyensúlyozási költségek 

megtérítésére.  

VI OPERATÍV INFORMÁCIÓÁRAMLÁS 

1. Az EFS 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 TÁROLÁSI DÍJ  

1. Az EFS az Üzletszabályzatban és az ÁSZF-ben meghatározott díjtételek szerint határozza meg a 

Rendszerhasználó által fizetendő kapacitás lekötési díjakat. 
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A Tarifarendelet hőmennyiség alapon történő tárolási tarifaszámítás bevezetésétől a tárolási díjak 

kizárólag hőmennyiség [MJ] alapon kerülnek kiszámításra. 

VIII IRÁNYADÓ JOG, VITÁK RENDEZÉSE 

A Felek megállapodnak abban, hogy a Földgáztárolási Szerződéssel kapcsolatban esetleg 

felmerülő vitás kérdéseket egymás között elsősorban tárgyalások útján rendezik. 

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 a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara mellett szervezett Állandó 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 

1. Jelen szerződést a Felek e tárgyban fennálló jogviszonyukra ………….. –tól alkalmazzák. 

X EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

1. Kapcsolattartók 

Szerződést érintő kérdésekben: 

A Rendszerhasználó részéről:   

A EFS részéről:   

 Tel.:  

 Fax:  

 email:  

Napi operatív kapcsolattartás témáiban: 

 A Rendszerhasználó részéről:     

Tel:     

Fax:  

    email:  

 A EFS részéről:  Diszpécser szolgálat 

 Tel.: 52/362-574 

    Fax: 52/558-044 

    email: storage.dispacher@eon-foldgaz.com 

 

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

mailto:storage.dispacher@eon-foldgaz.com
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Budapest,  

 

E.ON Földgáz Storage Zrt. Rendszerhasználó 

        

.............................................................................                                 …….............................................................. 

 

 



 
  E.ON Földgáz Storage Zártkörűen Működő Rt. 
  Üzletszabályzat 5. 4. sz melléklete 

 
 

FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZEZONÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA 
VONATKOZÓ HOSSZÚTÁVÚ SZERZŐDÉS 

 
 

amely egyrészről a  

 

székhelye:  

levelezési címe:  

számlavezető pénzintézete:  

számlaszáma:  

számlázási cím:  

adószáma:  

cégbíróság és cégjegyzék száma:  

a továbbiakban, mint Rendszerhasználó 

 

és másrészről az E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

 

székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7/8. 

levelezési címe: 1399  Budapest, Pf. 645.  

számlavezető pénzintézete: Deutsche Bank 

számlaszáma: 16300000-04008363-90006405 

számlázási cím: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7/8. 

adószáma: 12543317-2-44 

cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, Cg. 01-10-045043 

a továbbiakban, mint EFS 

 

 

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

 

 

 



  

 2/6 

I A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS HATÁLYA 

1. A jelen Földgáztárolási Szezonális Alapszolgáltatás Igénybevételére és Nyújtására Vonatkozó 

Szerződés (továbbiakban: szerződés) tárgya a Rendszerhasználó tulajdonában lévő földgáz 

tárolása, valamint nem megszakítható be- és kitárolása az EFS tulajdonában és üzemeltetésében 

lévő magyarországi földalatti gáztárolókba, a III. fejezetben szereplő mennyiségi és a IV. 

fejezetben szereplő minőségi paraméterek mellett.  

2. Jelen szerződés értelmében az EFS a Rendszerhasználó szerződésszerű rendelkezése alapján a 

földgáztárolás céljára átvett gázt az I.4. pontban rögzített időszakban betárolja, tárolóiban 

megőrzi, majd a szintén az I.4. pontban rögzített időszakban kitárolja. 

3. A szerződés határozott időtartamra, 3 évre jött létre. A szerződés 2010. április 1-én 06:00 órakor 

kezdődik és 2013. április 1-én 06:00 órakor zárul.   

4. A Felek szezonális alapszolgáltatás igénybevételére és nyújtására szerződnek. A szerződéses 

betárolási-, és kitárolási ciklusok minden tárolási évben az EFS által meghirdetett időszakok. Az 

első évben a betárolási ciklus 2010. április 1-én 06:00 órakor kezdődik, és 2010. október 1-én 06:00 

órakor fejeződik be, a kitárolási ciklus 2010. október 1-én 06:00 órakor kezdődik, és 2011. április 1-én 

06:00 órakor fejeződik be.  

II ÁLTALÁNOS  FELTÉTELEK 

1. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Általános Szerződési Feltételekben 

(továbbiakban: ÁSZF), Üzletszabályzat 5. számú mellékletben foglaltak az irányadók. 

2. A Rendszerhasználó a Szerződés aláírásával elismeri, hogy a jelen pontban hivatkozott – az EFS 

internetes honlapján (www.eon-foldgaz-storage.com) elérhető – ÁSZF tartalmát megismerte, a 

Szerződés részének tekinti, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Felek a Magyar 

Energia 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.    

III A TÁROLÁSI KAPACITÁSOK BIZTOSÍTÁSA 

1. A Rendszerhasználó rendelkezésére álló tárolói nem megszakítható kapacitások mértéke a 

következő:  

mobil kapacitás:                                      m3         (MJ), 

betárolási (csúcs) kapacitás:                   m3/nap      (MJ/nap), 

kitárolási (csúcs) kapacitás:                    m3/nap      (MJ/nap) 

A Rendszerhasználó a fenti kapacitások m3-ről hőmennyiségre váltásához kifejezetten hozzájárul 

az EFS által közzétett 1 m3 = 34,3 MJ értéken. 

2. A be- és kitárolás szerződött havi ütemezését a 2010/2011 tárolási évre az 1.sz. melléklet 

tartalmazza. Rendszerhasználó köteles legkésőbb 2011. március 1-ig megadni a be- és kitárolási 

mennyiségek havi ütemezését a 2011/2012 tárolási évre. Rendszerhasználó köteles legkésőbb 2012. 

március 1-ig megadni a be- és kitárolási mennyiségek havi ütemezését a 2012/2013 tárolási évre.    

http://www.eon-foldgaz-storage.com/
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3. A Rendszerhasználó tudomásul veszi, hogy az aktuális be- és kitárolási kapacitás a mobil készletek 

és egyéb, üzemszerűen is változó műszaki paraméterek, peremfeltételek függvényében változik. A 

kapacitások rendelkezésre állását, a minimális és maximális betárolási-, és kitárolási 

kapacitásértékeket az EFS az Internetes honlapján publikálja a Rendszerhasználók részére. 

4. A Rendszerhasználó pozitív zárókészlete esetén az EFS jogosult a 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 

(Tarifarendelet) 3.12. pontja szerint eljárni. 

Az EFS a Rendszerhasználó igénye esetén a betárolási ciklusban kitárolási lehetőséget, a kitárolási 
ciklusban betárolási lehetőséget biztosít a Rendszerhasználónak virtuális tárolási szolgáltatás 
nyújtásával, amelyre Felek külön szerződést kötnek.  

5. A Rendszerhasználó megszakítható kapacitásokat is igénybe vehet, az 5. sz. melléklet előírásai 

szerint, amelyre Felek szintén külön szerződést kötnek.  

6. A Rendszerhasználó heti rendszerességgel az előző hét péntek 12 óráig az EFS-nek írásban (fax) 

megadja a következő hétre vonatkozó tervezett be-, illetve kitárolandó mennyiséget. Ez a tárolók 

működésének tervezéséhez szükséges, ami nem egyenértékű a heti nominálással, ugyanakkor 

amennyiben a Rendszerhasználó az adott napra leadott nominálásával 15%-nál nagyobb 

mértékben eltér a leadott tervétől, és ezzel veszélyezteti azon Rendszerhasználók kiszolgálását, 

akik az előrejelzésüknek megfelelően vennék igénybe a tárolói szolgáltatást, akkor az EFS 

fenntartja a jogot, hogy a nominálást részben vagy egészben visszautasítsa. 

7. Az EFS anyagi felelősséggel tartozik a ténylegesen betárolt gáz megőrzéséért, elszámolásáért és a 

szerződés III.1. pontja szerinti betárolásáért és kitárolásért. 

8. Az EFS nem kötelezhető a Szerződés III.1. pontjában meghatározott csúcskapacitásokat 

meghaladó be- és kitárolási kapacitások biztosítására, sem több mobilkapacitás feltöltésére, sem 

a ténylegesen betárolt mobil gáz térfogat mennyiséget meghaladó kitermelési tevékenységre.  

9. A Rendszerhasználó az ÜKSZ 8.1.4.1. pontjában megfogalmazott tartalommal és határidővel az 

EFS-nek is megküldi a tárolási igény előrejelzést. 

10. Amennyiben a Rendszerhasználó a Szerződés fennállása alatt a másodlagos kapacitás 

kereskedelmi piacon kapacitást ad el, vagy mobilgázt értékesít egy másik Rendszerhasználó 

részére, akkor az ÁSZF-ben meghatározott tranzakciós díjat kell az EFS által kibocsátott számla 

alapján megfizetnie.  

IV A TÁROLANDÓ GÁZ MINŐSÉGE 

1. Az EFS csak az MSZ 1648 szabvány által előírt minőségi paraméterekkel rendelkező gáz 

betárolását vállalja.  

V FÖLDGÁZ ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, MÉRÉS, ELSZÁMOLÁS 

1. Az EFS az Üzletszabályzat I.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 EFS allokálja az egyes földalatti gáztárolókra. Az EFS 

kötelezettséget vállal az egyes tárolókra allokált nominált mennyiségek kiadására, illetve nem 
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teljesülés esetén a Rendszerhasználónál keletkező pótdíjak, egyensúlyozási költségek 

megtérítésére.  

VI OPERATÍV INFORMÁCIÓÁRAMLÁS 

1. Az EFS napi munkája során a Rendszerhasználóval szemben vállalt kötelezettségei teljesítése 

érdekében 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 TÁROLÁSI DÍJ  

1. Az EFS a Tarifarendeletben meghatározott díjtételek szerint határozza meg a Rendszerhasználó 

által fizetendő kapacitás lekötési és forgalmi díjakat. A kapacitásdíjak a Tarifarendelet szerint havi 

egyenlő részletekben, a forgalmi díjak pedig a tényleges havi forgalom alapján havonta kerülnek 

kiszámlázásra.  

2. Amennyiben a szerződéses időszakban a Tarifarendelet nem lesz érvényes a tárolói 

szolgáltatásokra, akkor az EFS jogosult a tárolási szerződést minden gázév kezdetén (július 1-én) 

az alábbiak szerint indexálni: 

- a kapacitásdíjat (mobilkapacitás és csúcskapacitás) a Központi Statisztikai Hivatal által 

közzétett, az előző évre (július 1-től július 1-ig) vonatkozó éves energia ipari termelői 

árindex-szel korrigálja, 

- a forgalmi díjakat (betárolási forgalmi díj és kitárolási forgalmi díj) a Központi Statisztikai 

Hivatal által közzétett, az előző évre (július 1-től július 1-ig) vonatkozó éves energia árindex-

szel korrigálja. 

3. A Tarifarendelet díjtételeinek módosításai, annak hatályba lépésével egy időben a szerződés 

részévé válnak, így a Felek a módosításokat a jogszabály hatályba lépésétől alkalmazzák. 

4. Az EFS a Tarifarendelet hőmennyiség alapon történő tárolási tarifaszámítás bevezetésétől a 

tárolási díjak kizárólag hőmennyiség [MJ] alapon kerülnek kiszámításra. 

VIII IRÁNYADÓ JOG, VITÁK RENDEZÉSE 

A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéssel kapcsolatban esetleg felmerülő vitás 

kérdéseket egymás között elsősorban tárgyalások útján rendezik. 

A fenti tárgyalások eredménytelensége esetén bármely vita eldöntésére, amely a szerződésből 

vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy 

értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara mellett szervezett Állandó 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. 
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IX A SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE 

1. Jelen szerződést a Felek e tárgyban fennálló jogviszonyukra 2010. április 1–től alkalmazzák. 

X EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

1. Kapcsolattartók 

Szerződést érintő kérdésekben: 

A Rendszerhasználó részéről:   

A EFS részéről:  Lakatos Balázs  

   Tel: 1/354-7058, 30/269-0775 

   Fax: 1/354-7045 

   email: balazs.lakatos@eon-foldgaz.com 

A rendszerhasználó részéről :  

    Tel:      

Fax:        

email:   

Napi operatív kapcsolattartás témáiban: 

A Rendszerhasználó részéről: A rendszerhasználó ügyeletese 

Tel:     

Fax:  

email:  

 A EFS részéről:  Diszpécser szolgálat 

 Tel.: 52/362-574 

    Fax: 52/558-044 

    email: storage.dispacher@eon-foldgaz.com 

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

Budapest,  

E.ON Földgáz Storage Zrt. Rendszerhasználó 

        

.............................................................................                                 …….............................................................. 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: A tervezett be - és kitárolási forgalmi adatok havi bontásban a 2010/2011 tárolási évre 

mailto:storage.dispacher@eon-foldgaz.com
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2. sz. melléklet: Tárolási díjak 



 
  E.ON Földgáz Storage Zártkörűen Működő Rt. 
  Üzletszabályzat 5. 5. sz melléklete 

 
 

BIZOMÁNYOSI ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS 

 

 

amely létrejött egyrészről a 

……………………………………….. 

Székhelye:   ……………….. 

Cégjegyzék száma:  …………………………. 

Adószáma:   ………………………… 

Számlavezető pénzintézete: ………………………. 

Bankszámla száma:   ………………….. 

a továbbiakban, mint Megbízó /cégnév/, 

 

másrészről az 

E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

székhelye:  1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.  

levelezési címe: 1399 Budapest, Pf. 645. 

számlavezető pénzintézete: Deutsche Bank 

számlaszáma: 16300000-04008363-90006405 

számlázási cím: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7/8. 

adószáma: 12543317-2-44 

cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság, Cg. 01-10-
045043 

a továbbiakban, mint Bizományos 

együttesen a Felek között, az alulírott napon az alábbi feltételekkel: 

I BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 

Felek rögzítik, hogy közöttük 200.. április 1-én Földgáztárolási kapacitás-szerződés  jött létre a 200./200.-es 

tárolási évre vonatkozóan. 



 
  E.ON Földgáz Storage Zártkörűen Működő Rt. 
  Üzletszabályzat 5. 5. sz melléklete 
II JELEN SZERZŐDÉS CÉLJA 

A Megbízó megbízza a Bizományost a – Megbízó Földgáztárolási kapacitás-szerződés keretében történő 

tárolói kapacitás használata kapcsán - a jelen szerződés III. pontjában meghatározott tárolói kapacitások 

bizományosi értékesítésével. 

A Bizományos a megbízást elfogadja, és annak teljesítésére kötelezettséget vállal, melynek 

ellenértékeként a Bizományost a jelen szerződés VI.  pontja szerinti bizományosi díj illeti meg. 

III A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

A Szerződés szerint a 200 /200  tárolási években a Megbízó által a Földgáztárolói kapacitás szerződésben 

lekötött tárolói kapacitások Megbízó által meghatározott részét a Bizományoson keresztül értékesíti. 

Mobil kapacitás:  m3, 

Betárolási kapacitás:  m3/nap 

Kitárolási kapacitás:  m3/nap 

A Bizományos feladata a Megbízótól bizományba átvett tárolói kapacitásokat értékesítése.  

A Felek a jelen Szerződés teljesítése során mindenkor a Földgáztárolási Szerződést és a Bizományos 

Üzletszabályzatát veszik alapul. 

IV ÁLTALÁNOS  FELTÉTELEK 

A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Üzletszabályzat 5. számú mellékletében foglaltak az 

irányadók. 

A Megbízó a Szerződés aláírásával elismeri, hogy a jelen pontban hivatkozott – az EFS internetes 

honlapján (www.eon-foldgaz-storage.com) elérhető – Üzletszabályzat 5. sz. mellékletét (ÁSZF) tartalmát 

megismerte, és a Szerződés részének tekinti, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.  A Felek a 

Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott Üzletszabályzat 5. sz. mellékletét (ÁSZF) tartalmát a szokásos 

szerződési gyakorlattal egyezőnek minősítik. 

A Bizományosi értékesítésre vonatkozóan az ÁSZF - ben nem rögzített speciális feltételeket jelen 

szerződés tartalmazza.    

V A SZERZŐDÉS HATÁLYA, IDŐTARTAMA 

Jelen szerződés annak aláírásával lép hatályba. A Bizományos bizományosi feladata a jelen szerződés 

értelmében 200  .   -én kezdődik és  200. -án ér véget. 

 

VI A BIZOMÁNYOST MEGILLETŐ DÍJ 

Az értékesített kapacitás tárolási díja a 200.    tól 200 .   –ig terjedő időszakra          Ft.  A bizományosi díj a 

tárolási díj 0,5 %-a.  A bizományosi díj akkor illeti meg a Bizományost, ha a kapacitás adásvételi szerződés 

http://www.eon-foldgaz-storage.com/


 
  E.ON Földgáz Storage Zártkörűen Működő Rt. 
  Üzletszabályzat 5. 5. sz melléklete 
a Megbízó és a kapacitást megvásárló Rendszerhasználó  között létrejött. A Bizományos a megbízás 

teljesítésről köteles a Megbízót haladéktalanul, legfeljebb 48 óra késedelemmel értesíteni. 

VII ELSZÁMOLÁS, SZÁMLÁZÁS 

A bizományosi díj az általános forgalmi adóról szóló törvény értelmében külön nem számlázható. A 

Bizományos hatályos jogi és számviteli előírásokkal összhangban nem közvetlenül, hanem a kapacitás - 

értékesítésből befolyt vételárat csökkentve számlázza a bizományosi díjat. 

 A Bizományos a tárolói kapacitás értékesítését követően az értékesítésből befolyt díjnak a bizományosi 

díjjal csökkentett részét 30 napon belül köteles a Megbízó által megjelölt számlaszámra átutalni.  A 

számla kifizetésének határideje a számla kiállítását követő 30. naptári nap. Amennyiben a fizetési határidő 

napja munkaszüneti napra vagy ünnepnapra esik, abban az esetben a fizetési határidő az ünnepnapot, 

illetve munkaszüneti napot követő első munkanap.  

VIII FIZETÉS MÓDJA 

Fizetés módja minden, a jelen Szerződés alapján bármelyik Felet terhelő fizetési kötelezettség 

vonatkozásában: a számlán, illetve a kiterhelő levélen feltüntetett összeg átutalása a Felek jelen 

Szerződésben feltüntetett bankszámlaszámára.  

A fizetési kötelezettséget azon a napon kell teljesítettnek tekinteni, amikor a fizetésre kötelezett Fél 

bankja által átutalt összeget a másik Fél bankszámláján jóváírták. 

IX IRÁNYADÓ JOG, VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE 

A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Földgáztárolási Szerződés, és a mindenkor 

hatályos magyar jogszabályok, így elsősorban a Polgári Törvénykönyv, a GET, és a GET rendelkezéseinek 

végrehajtására kiadott rendeletek, valamint az ÜKSZ rendelkezései az irányadóak.  

A Felek törekednek a vitás kérdések egymás közötti rendezésére. Ennek sikertelensége esetén bármely 

vita eldöntésére, amely a szerződésből vagy azzal összefüggésben annak megszegésével, megszűnésével, 

érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott bíróság kizárólagos döntésének. A 

Választott bíróság a saját eljárási szabályzata szerint jár el, döntése végleges, végrehajtandó.  

X KAPCSOLATTARTÁS, JOGNYILATKOZATRA JOGOSULTAK KÖRE 

Megbízó részéről: 

név:   

cím:   

telefon:    

telefax:   

e-mail:    

Bizományos részéről: 



 
  E.ON Földgáz Storage Zártkörűen Működő Rt. 
  Üzletszabályzat 5. 5. sz melléklete 

név:   

cím:    

telefon:   

telefax:   

e-mail:    

 

Budapest,…………. 

 

E.ON Földgáz Storage Zrt. Megbízó          

.............................................................................                                 …….............................................................. 

 



 
  E.ON Földgáz Storage Zártkörűen Működő Rt. 
                                         Üzletszabályzat 5. 6. sz melléklete: 
 

 
FÖLDGÁZTÁROLÁSI KAPACITÁS KERETSZERZŐDÉS KERESKEDELMI VIRTUÁLIS TÁROLÁSI 

SZOLGÁLTATÁSRA (EFS+) 
 

 

amely egyrészről a   

 

székhelye:   

levelezési címe:  

számlavezető pénzintézete:  

számlaszáma:   

számlázási cím:  

adószáma:  

cégbíróság és cégjegyzék száma:  

a továbbiakban, mint Rendszerhasználó 

 

és másrészről az E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

 

székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7/8. 

levelezési címe: 1399  Budapest, Pf. 645.  

számlavezető pénzintézete: Deutsche Bank 

számlaszáma: 16300000-04008363-90006405 

számlázási cím: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7/8. 

adószáma: 12543317-2-44 

cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, Cg. 01-10-045043 

a továbbiakban, mint EFS 

 

 

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 virtuális kapacitás szerződés (továbbiakban: Szerződés) tárgya a 

Rendszerhasználónak a valós fizikai forgalmával és/vagy az időszak szerint meghirdetett tárolási 

iránnyal ellentétes irányú gázforgalmazása, azaz kitárolási időszakban betárolásra, betárolási 

időszakban kitárolásra az EFS tulajdonában és üzemeltetésében lévő magyarországi földalatti 

gáztárolóba az alábbi fejezetekben szereplő feltételek mellett.  

2. A Szerződés határozott időtartamra jött létre.  

3. A Felek egy (1) teljes tárolási ciklusra szerződnek. A szerződéses tárolási ciklus               1-én 06:00 

órakor kezdődik, és                06:00 órakor fejeződik be. 

II ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 

1. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Általános Szerződési Feltételekben 

(továbbiakban: ÁSZF), Üzletszabályzat 5. számú melléklet, foglaltak az irányadók. 

2. A Rendszerhasználó a Szerződés aláírásával elismeri, hogy a jelen pontban hivatkozott – az EFS 

internetes honlapján (www.eon-foldgaz-storage.com) elérhető – ÁSZF tartalmát megismerte, és a 

Szerződés részének tekinti, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.  A Felek a Magyar 

Energia Hivatal által jóváhagyott Üzletszabályzat mellékletét képező ÁSZF tartalmát a szokásos 

szerződési gyakorlattal egyezőnek minősítik. 

3. Az ÁSZF - ben nem rögzített speciális feltételeket jelen Szerződés és a Szerződés elválaszthatatlan 

részét képező EFS plusz tárolási termék leírása dokumentum tartalmazza. 

III AZ EFS PLUSZ TÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS FELTÉTELEI 

1. A termék megszakítható kapacitásként vehető igénybe az év minden napján. 

2. A virtuális mennyiségek nominálása során nem lehet opciós lehetőséget igénybe venni. 

3. Az igényelt EFS plusz mennyiségét a gáznapot megelőzően a nominálás során kell a 

Rendszerhasználónak bejelentenie. 

4. A Rendszerhasználó tudomásul veszi, hogy az aktuálisan rendelkezésre álló virtuális be- és virtuális 

kitárolási kapacitás a többi rendszerhasználó által megadott nominálások függvényében változik. 

 

IV NOMINÁLÁS, ALLOKÁLÁS 

1. Az EFS az Üzletszabályzat I.3.2. pontban leírtaknak megfelelően együttesen kezeli a tárolókat. A 

Rendszerhasználó az EFS IT platformjának a nomináló felületén adja meg a virtuális 

mennyiségekre vonatkozó nominálásait. Az EFS minden gáznapot megelőzően az IT platformján a 

http://www.eon-foldgaz-storage.com/
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Rendszerhasználók részére feltünteti az egyesített tároló fizikai üzemmódját, a nominálásokat 

ennek megfelelően kell megadni.  

2. Amennyiben az EFS nem fogadja el a nominálási igényt a Rendszerhasználó mismatching 

visszajelzést kap, és újranominálással kell rendeznie a tárolási igényét.  

3. Az allokálás során a virtuális tárolás mennyisége az FGSZ Zrt. adatszolgáltatása szerint a nominált 

mennyiséggel egyenlő. 

V EFS PLUSZ SZOLGÁLTATÁS DÍJA  

Az EFS plusz tárolási szolgáltatás kapacitás díja 0,1 Ft/MJ/nap. 

Az EFS plusz kapacitás díjat a virtuális betárolás és a virtuális kitárolás szolgáltatás igénybe vétele 

esetén kell megfizetni a virtuálisan ki- illetve betárolt mennyiségek után. 

Az EFS plusz tárolási szolgáltatás pénzügyi elszámolása és számlázása az elfogadott napi nominált 

érték alapján utólag történik, nem a ténylegesen allokált mennyiség szerint. 

 Azokra a napokra, amikor az EFS megszakítja a virtuális szolgáltatatást, a megszakítás mértékéig 

a Rendszerhasználónak nem kell díjat fizetnie. 

Az EFS plusz igénybevételével kapcsolatos betárolási-. és kitárolási forgalmi díjakat a 

Rendszerhasználó az éves tárolói szerződésben lekötött kapacitásainak megfelelően, a 

Tarifarendelet szerint számított díjakkal köteles fizetni. 

VI IRÁNYADÓ JOG, VITÁK RENDEZÉSE 

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatban esetleg felmerülő vitás 

kérdéseket egymás között elsősorban tárgyalások útján rendezik. 

A fenti tárgyalások eredménytelensége esetén bármely vita eldöntésére, amely a jelen 

Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével 

vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara mellett szervezett Állandó 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. 

VII A SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE 

1. Jelen Szerződést a Felek e tárgyban fennálló jogviszonyukra                              –től alkalmazzák. 

VIII EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

1. Kapcsolattartók 

Szerződést érintő kérdésekben: 

A Rendszerhasználó részéről:   

A EFS részéről:  Lakatos Balázs 

 Tel.: +36 30 2690775 
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 Fax: +36 1 354 7045 

 email: balazs.lakatos@eon-foldgaz.com 

 

Napi operatív kapcsolattartás témáiban: 

 A Rendszerhasználó részéről:    

Tel:   

Fax:  

    email:  

 A EFS részéről:  Diszpécser szolgálat 

 Tel.: 52/362-574 

    Fax: 52/558-044 

    email: storage.dispacher@eon-foldgaz.com 

 

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

Melléklet: 

EFS plusz tárolási termék leírása 

 

Budapest,  

 

E.ON Földgáz Storage Zrt. Rendszerhasználó 

        

.............................................................................                                 …….............................................................. 

 
 
 

 

 

 

mailto:balazs.lakatos@eon-foldgaz.com
mailto:storage.dispacher@eon-foldgaz.com
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ELSZÁMOLÁS FOLYAMATA, PARAMÉTEREI 

1. Az elszámolás alapja, elszámolási időszak leírása 

A Felek közötti elszámolás alapját az egyesített tárolóra vonatkozó 

(a) A Vevő részére a szerződésben rögzített ki-, betárolási és mobil kapacitások 

(b) A rendszeres időközönként felvett, betárolt illetve a kitárolt mennyiségre felvett 

átadás-átvételi jegyzőkönyvek képezik. 

Az elszámolási időszak 1 naptári hónap. 

Az elszámolás alapja a tárolók napi fizikai mérlege, illetve az ezzel összhangban lévő, a 

nominálások alapján, a tényallokálásokból készített ügyfél-mérlegek. A napi mérlegek és az 

ügyfél-mérlegek is térfogat és hőmennyiség adatokat tartalmaznak. 

A tárolói- és ügyfél mérlegek vezetése mért és számított adatokon alapul.  

A tárolók távvezetéki 0-pontjain átadott-átvett mennyiségeket, valamint a gázminőséget a 

Földgázszállítási engedélyes az ÜKSZ előírásai szerint méri és a mérési adatokat az EFS 

rendelkezésére bocsátja.. A Földgázszállítási engedélyes által az EFS-nek átadott napi fűtőérték 

adat a nap folyamán mért értékek számtani átlaga. Ezek az értékek kerülnek be a mérlegekbe. 

A hazai földgáztermelésből származó, a tárolókba közvetlenül (a szállítóvezeték igénybevétele 

nélkül) betárolandó gázmennyiséget és annak minőségét, illetve a tárolókból a földgáztermelő 

(KTD) számára átadott gázmennyiséget és gázminőséget a felek (EFS, KTD) közötti 

együttműködési megállapodásban rögzítetteknek megfelelően valamely fél méri, és az 

eredményeket a másik fél rendelkezésére bocsátja. A gázminőség adatokat e pontokon 

labormérések biztosítják. 

A Rendszerhasználó napi hőmennyiség forgalma a forgalmazott gázmennyiségből a napi átlag 

fűtőértékkel kerül meghatározásra a következők alapján: 

A gáznapot követően az EFS a Földgázszállítási engedélyestől és a KTD-től kapott mennyiségi és 

minőségi mérések alapján a Rendszerhasználókra allokálja a gáznapon forgalmazott 

mennyiséget. Az allokálás a Rendszerhasználók által a gáznapra leadott nominálás alapján 

történik.  

Az EFS nem rendeli a Rendszerhasználók tárolt készletét konkrét tárolókhoz, hanem csak az 

„egyesített tároló” szintjén, összesítve kerül nyilvántartásra. Az egyes Rendszerhasználókra eső 

átadás-átvételi 0-ponti forgalom meghatározása a Földgázszállítási engedélyes Informatikai 

Platformján történik. Az allokálást az EFS diszpécserszolgálata végzi. Az allokálás folyamatában 

meghatározott érték lesz a tárolói 0-ponti tény forgalom. 

A havi záráshoz kapcsolódó jegyzőkönyvezés a következőképpen történik: 

• A havi ügyfél-mérlegek alapján az EFS a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig 

jegyzőkönyvet készít minden Rendszerhasználó számára. 
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A jegyzőkönyvön rögzített mért illetve számított adatok a következők: 

 Havi elszámolt mennyiség [MJ]:  A Rendszerhasználó napi elszámolt mennyiségeinek 

kumulált értéke. 

 Nyitó készlet [MJ]: Az adott elszámolási időszak első napján 6:00 órakor a 

Rendszerhasználó részére rendelkezésre álló mobilgáz 

mennyisége.  

 Záró készlet [MJ]: Az adott elszámolási időszak utolsó napját követő 

reggel 6:00 órakor a Rendszerhasználó részére 

rendelkezésre álló mobilgáz mennyisége.  

• A jegyzőkönyveket mindkét fél aláírja a hónap 10. munkanapjáig. 

A végleges tárolói jegyzőkönyv az EFS számára összeállított végleges Földgázszállítási engedélyes 

adatszolgáltatást, majd a havi újra allokációt követően készül el, EFS megvizsgálja mely 

Rendszerhasználónak történt forgalmi adataiban változás és részére végleges jegyzőkönyvet küld. 

Amennyiben a havi előzetes jegyzőkönyv és a végleges jegyzőkönyvi adatok között eltérés 

tapasztalható, akkor a végleges jegyzőkönyv alapján a Felek a tárgyidőszakra kibocsátott 

számlákat helyesbítik.  

Amennyiben a havi újra allokációt követően eltérés nincs az előzetes jegyzőkönyvben rögzített 

adatokhoz képest, akkor az EFS az előzetes jegyzőkönyvet tekinti végleges jegyzőkönyvnek, így a 

számla sem kerül helyesbítésre.  

Az elszámolási rendszer olyan változásairól, amelyek érintik az ügyfeleket is, az EFS-nek legalább 

két héttel korábban értesíteni kell az ügyfeleket. 

2. Az elszámolással összefüggő adatforgalmi és információs rendszer leírása 

Az EFS a földgáztárolási tevékenységének operatív működését támogató rendszert (Informatikai 

Platformot) működtet. A rendszer leírása az Üzletszabályzat 3. sz. mellékletben található.  

Az elszámolást érintő adatszolgáltatást az EFS diszpécserszolgálata végzi. Minden tároló teljes 

körű elektronikus felügyeleti és adatfeldolgozó (diszpécser) rendszerrel rendelkezik.  

Az EFS folyamatos operatív, elektronikus kapcsolatban van a Földgázszállítási engedélyessel, a 

KTD diszpécserével, illetve szükség szerint kapcsolatba lép a Rendszerhasználóval. Az EFS 

diszpécser szolgálata minden elektronikus üzenetét, illetve a rögzítésre alkalmas telefonjának 

telefonbeszélgetését archiválja. 

Az EFS központi szervezete on-line operatív adatokkal rendelkezik a technológiákról. 

Gázminőség és technológiai problémák esetén az EFS értesíti a Földgázszállítási engedélyest, és 

szükség esetén a Rendszerhasználót.  

A napi minőségi bizonylatokat az ÜKSZ 13.1.3. pontban leírtaknak megfelelően a felek megküldik 

egymásnak.   
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SZERZŐDÉSES BIZTOSÍTÉKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 Az EFS a Földgáztárolási szerződés alapján a Rendszerhasználótól pénzügyi biztosítékot kér a 

tárolói kapacitások ellenértékének biztosítására. A pénzügyi biztosítékot az EFS a szerződéses 

díjak mértékéig kér.  

 

1. Mikor nincs szükség pénzügyi biztosítékra?  

a. Abban az esetben, ha a Rendszerhasználó vagy anyavállalata, illetve annak többségi 

tulajdonosa legalább a Standard & Poor’s BBB+ vagy legalább a Moody’s Baa1 kockázati 

hitelminősítési besorolással rendelkezik, és erről az igénylő cégszerűen nyilatkozik, akkor az 

EFS nem kér pénzügyi biztosítékot a Rendszerhasználótól. 

b. Ha az előző tárolási évből a Rendszerhasználónak még maradt a tárolóban annyi mobilgáza a 

szerződés hatályba lépésének napjáig, ami pénzügyi fedezetet biztosít az új szerződéses 

időszakra vonatkozó díjakra, akkor a Rendszerhasználónak nem kell bankgaranciát vagy 

anyavállalati garanciát biztosítania EFS részére  

 

2. Mikor van szükség pénzügyi biztosítékra?  

 Abban az esetben, ha a rendszerhasználónak az 1. pontban foglalt hitelminősítési szintnél 

rosszabb/gyengébb a kockázati besorolása, akkor az EFS az alábbi pénzügyi biztosítékot kéri: 

Ha az 1. pontban foglalt feltételek nem teljesülnek, akkor a Rendszerhasználónak olyan érvényes, 

minősített hitelintézet által kiadott, feltétel nélküli és visszavonhatatlan, fizetésre szóló 

bankgaranciát kell biztosítania EFS részére, melynek kizárólagos jogosultja az EFS és melynek 

mértéke az éves szerződéses díjak és a már befizetett szerződéses díjak különbözete a tárolási 

szerződés hatályba lépésének napján. A bankgaranciának legalább addig kell érvényesnek lennie, 

amíg a betárolt gázmennyiség el nem éri a szerződött mobilkapacitás EFS által meghatározott %-

át. A Rendszerhasználó bankgarancia helyett, vagy annak pénzügyi kiegészítésére felajánlhat 

betárolt gázt is a szerződéses díjak fedezetére. A Rendszerhasználónak a pénzügyi biztosítékként 

fedezetet nyújtó mobilgázt írásban (cégszerűen aláírt módon) kell az EFS-nek felajánlania.  

Amennyiben a tárolási év során a betárolt gázmennyiség értéke nem nyújt fedezetet a még 

fizetendő szerződéses díjakra, akkor a Rendszerhasználó köteles bankgaranciát biztosítani a 

mobilgáz fedezettel nem biztosított díjakra.  

A betárolt gázmennyiség és a mobilkapacitás százalékos arányát az EFS az éves kapacitás 

meghirdetésekor közzéteszi. A bankgaranciával kapcsolatos minden díj és költség a 

Rendszerhasználót terheli.  
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3. A pénzügyi biztosíték fajtái 

Pénzügyi biztosítékként az EFS bankgaranciát, vagy betárolt gázt vagy a bankgaranciát és betárolt 

gázt fogad el a Rendszerhasználótól.  

Az EFS által elfogadható bankgarancia mintáját jelen dokumentumhoz kapcsolódó 7.1. sz. melléklet 

tartalmazza. 

4.  A pénzügyi biztosíték mértéke 

A pénzügyi biztosítéknak legalább olyan mértékűnek kell lennie, ami fedezetet biztosít a 

szerződéses időszak bármely időpontjában a még hátralévő szerződéses díjakra. 

Pénzügyi biztosíték bankgaranciával: 

Bankgarancia mértéke (Ft) = éves tárolási díj (Ft) – befizetett szerződéses díjak (Ft). 

Pénzügyi biztosíték betárolt gáz esetén: 

Egyetemes szolgáltatói földgáz ár (Ft/m3) * betárolt gázmennyiség (m3) = éves szerződéses 

díjak (Ft) – befizetett szerződéses díjak (Ft). 

 

Amennyiben a Rendszerhasználó a tulajdonában lévő mobil gázt értékesíti, úgy az értékesítés során, 

a Rendszerhasználó tárolóban maradó mobilgáza csak olyan mértékben csökkenhet le, hogy a 

bankgaranciát helyettesítő mobilgáz mennyisége fedezetet nyújtson a még fizetendő szerződéses 

díjakra. Ellenkező esetben a Rendszerhasználónak – a mobilgáz eladása előtt - gondoskodnia kell 

bankgaranciáról.  

 

 



GARANCIALEVÉL (FIZETÉSI BANKGARANCIA) 

Kedvezményezett neve: E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Címe: 1051 Budapest, Roosevelt tér. 7-8. 

                                                                                                         Garanciaszám: 
Szerződésszám: 

 
Tudomásunk van arról, hogy az ……………………… (cím………………………………..) - 
továbbiakban Rendszerhasználó - …szerződést kíván kötni a Kedvezményezettel – Földgáztárolási 
szerződés (továbbiakban: Szerződés) tárgyában.  
 
A megkötendő Szerződés értelmében – annak előfeltételeként - Fizetési Bankgarancia levelet kell 
benyújtani a Rendszerhasználó nevében a Kedvezményezett javára, amely biztosítja, hogy a 
Rendszerhasználó a Szerződésben foglalt fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tegyen. 
Bármely olyan esetben, amikor a Rendszerhasználó nem teljesíti a Földgáztárolási szerződés szerinti 
fizetési kötelezettségét határidőre, a Kedvezményezett a határidő lejártát követő napon jogosult a 
bankgarancia igénybevételével kielégíteni követelését. A bankgarancia összege legalább a tárolási 
szerződésben rögzített, a szerződéses időszakban a Rendszerhasználó által a Kedvezményezettnek 
fizetendő mindennemű díjnak a már kifizetett díjakkal csökkentett összege. 
 
Ezennel mi, az       Bank (cím……………….) visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget 
vállalunk arra, hogy a Megbízó nevében: 
 

 - Ft 
(azaz ………… forint)  

 
összeget meg nem haladó mértékben kifizetést teljesítünk a Kedvezményezett részére, 5 banki 
munkanapon belül az első írásbeli felszólításukra az  alapjogviszony vizsgálata nélkül, feltéve, ha a 
Kedvezményezett kijelenti, hogy a Rendszerhasználó a Szerződésben megszabott, fizetési 
kötelezettségeket a Rendszerhasználó érdekkörében felmerült okból nem teljesítette. 
 
A Kedvezményezett igénybejelentését ezen Garancialevélre vonatkozóan, készpénz átutalással teljesítjük, 
a Kedvezményezett által írásban megküldött felszólításnak megfelelően. A Kedvezményezett 
igénybejelentését cégszerűen aláírva a számlavezető bankján keresztül továbbítani köteles Bankunkhoz 
annak igazolásával, hogy az aláírások cégszerűek. A bank telefonon, telefaxon érkező fizetési felhívást 
nem fogad el.  
 
Jelen bankgarancia 200 . április 1-től addig az időpontig marad hatályban, amíg a Rendszerhasználó által a 
tárolói évre igényelt mobilkapacitás lekötési igény   %-ának megfelelő gáz betárolásra nem kerül, de 
legkésőbb 200  .               ig. A betárolás megtörténtéről a Rendszerhasználó és a Kedvezményezett  
levében értesíti a Bankot.  
A mobilkapacitás lekötési igény     %-ának megfelelő gázmennyiség betárolásának időpontjában a 
bankgarancia hatályát veszti, Bankunk annak alapján fizetést nem teljesít függetlenül attól, hogy az 
eredeti példányt hozzánk visszajuttatják-e vagy sem.  

A jelen bankgaranciával kapcsolatosan felmerülő díjakat a Rendszerhasználó viseli. 
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A jelen bankgarancia vagy az abból származó bármely jog kizárólag a Bank előzetes, írásbeli 
hozzájárulásával engedményezhető. 

Jelen bankgarancia tekintetében a magyar jog az irányadó. 
 
200   . ……… …. 
 
 
 
…………………………………….. 
Név: 
Beosztás: 
Bank: 
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     N Y I L A T K O Z A T 

A Rendszerhasználó mint földgáztárolási szolgáltatást igénybe vevő rendszerhasználó kijelenti, hogy 

bankgarancia helyett, vagy annak pénzügyi kiegészítésére az általam az E.ON Földgáz Storage Zrt. (a 

továbbiakban: EFS) földalatti földgáztárolóiba betárolt gázt fel kívánja ajánlani a 2010/2011 tárolási évre 

vonatkozó szerződéses díjak fedezetére. 

Jelen nyilatkozat aláírásával a Rendszerhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a tárolási szerződés alapján 

esedékes díjak meg nem fizetése esetén az általa betárolt földgázból az EFS az Üzletszabályzatának 8. sz 

mellékletében foglaltaknak megfelelően olyan mennyiséget értékesítsen, amelynek vételára a 

kiszámlázott és ki nem egyenlített díjak kiegyenlítésére elegendő.  

A Rendszerhasználó vállalja, hogy a szerződéses díjak fedezetéül szolgáló tárolói mobil készlet 2010. április 

01.-én nem lesz kevesebb, mint a 2010/2011. tárolói évre vonatkozó lekötött mobil kapacitás 20 százaléka. A 

tárolási év kezdetétől a fent meghatározott készletre vonatkozó százalékos arány havonta időarányosan 

csökken úgy, hogy a szerződéses díjak fedezetéül szolgáló tárolói mobil készlet mindig fedezetet nyújtson 

a még ki nem fizetett tárolási díjakra. Ahhoz, hogy a mobilkészlet 2011. március 31.-én nulla m3 legyen a 

Rendszerhasználó .kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb 2011. március 1-ig előre megfizeti a még 

esedékes összes tárolási díjat.  

Felek az eljárás részleteit a közöttük létrejövő Tárolási szerződésben rögzítik. 

A Rendszerhasználó tudomásul veszi és vállalja, hogy a biztosítékként felajánlott betárolt gázra 

jelzálogjogot csak az EFS előzetes írásos engedélyével lehet bejegyeztetni, és csak olyan mértékben, hogy 

a jelzáloggal nem terhelt gázmennyiség elegendő mértékű legyen a tárolási díjak pénzügyi 

biztosítékaként. 

 

Budapest, 2010.         

 

Üdvözlettel, 

 

E.ON Földgáz Storage Zrt.      Rendszerhasználó 

 

 

……………………………..      ……………………………….. 
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SZERZŐDÉSSZEGÉS ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS 

 

Amennyiben a Felek a tárolási szerződés rendelkezéseit megszegik, kötelesek az ebből eredő kárt a 

másik Félnek megtéríteni.  

1. A Rendszerhasználó szerződés szegése esetén alkalmazandó eljárás: 

(a) A Rendszerhasználó szerződésszegést követ el, amennyiben az EFS igénybevett 
szolgáltatásaiért kiszámlázott díjat a fizetési határidőre nem egyenlíti ki. Ebben az 
esetben az EFS a következő intézkedéseket teszi meg: 

 Az EFS 5 naptári nap fizetési késedelem esetén az fizetési felszólítást küld a 

Rendszerhasználónak.  

 A Rendszerhasználó 3 banki napon belül köteles a fizetési felszólításnak megfelelő 

tartozást rendezni és erről az EFS-t értesíteni. 

 Amennyiben a Rendszerhasználó a tartozását a fentiekben megadott határidőn belül 

nem teljesíti és ezzel egy időben a Rendszerhasználó és az EFS a fizetésre 

vonatkozóan megállapodni nem tudnak, úgy az EFS a ki/be – tárolást jogszerűen 

megtagadhatja és a ki nem egyenlített pénzkövetelése erejéig a Rendszerhasználó 

által rendelkezésére bocsátott pénzügyi biztosítékot használja követelése 

kielégítésére a következő módon: 

1. Amennyiben a Rendszerhasználó fizetési biztosítékként a teljes összegre 

bankgaranciát ajánlott fel, akkor az EFS a bankgaranciából a követelését a 

fizetési felszólításban megjelölt fizetési póthatáridőt követő 5 napon belül 

lehívja. 

2. Amennyiben a Rendszerhasználó a fizetési biztosítékként mobilgázt ajánlott fel, 

úgy az EFS a Rendszerhasználó gázának eladásából származó összeget 

használja követelése kielégítésére.  A Rendszerhasználó tárolóban maradt mobil 

gázát az EFS meghirdeti, és a legkedvezőbb áron értékesíti. A befolyt összegből 

levonja a követelését és a megmaradt összeget a Rendszerhasználó 

számlaszámára - az eladást követő - 10 munkanapon belül – átutalja.   

 Az EFS a késedelmi kamatterhelő leveleit havonta állítják ki az előző hónap utolsó 

napjáig teljesített késedelmes számlafizetések alapján. A késedelmi kamatterhelés 

fizetési határideje a kiküldést követő 10. nap. 

 Fizetési késedelem esetén az EFS a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat 

másfélszeresének megfelelő összegű késedelmi kamatot számol fel oly módon, hogy 

a kamatot a fizetés esedékességét követő naptól a fizetés teljesítésének napjáig tartó 

időszakra határozza meg. 
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(b) A Rendszerhasználó szerződésszegést követ el amennyiben a Tároló rendszerbe nem 
megfelelő minőségű földgázt tárol be.  Az EFS ebben az esetben kártérítési igénnyel élhet. 

Az EFS köteles a bekövetkezett káráról való tudomásszerzését követően haladéktalanul a 

Rendszerhasználót a káresetről értesíteni és kártérítési igényét megfelelően alátámasztva 

bejelenteni. Amennyiben a Rendszerhasználó a károkozás tényét, illetve felelősségét 

vitatja, köteles 15 naptári napon belül egyeztetést kezdeményezni az EFS-sel.  

(c) A Rendszerhasználó szerződésszegést követ el amennyiben a tárolási szerződésben 
foglalt bármely egyéb kötelezettségét megszegi.  Az EFS ebben az esetben kártérítési 
igénnyel élhet. 

 

2. Az EFS szerződés szegése setén alkalmazandó eljárás: 

(a) Az EFS szerződésszegést követ el abban az esetben, ha a Rendszerhasználó által 
igényelt (szerződött) betárolási/kitárolási feladatot nem teljesíti. 

A földgáztárolási engedélyes amennyiben nem teljesíti a Rendszerhasználó által 

szerződésszerűen nominált mennyiségek kitárolását illetve betárolását, úgy az EFS a 

szerződésszegés miatt a Rendszerhasználónál keletkező pótdíjakat, egyensúlyozási 

költségeket megtéríti. Az EFS nem követ el szerződésszegést abban az esetben, ha 

azért kell a Rendszerhasználó nominálását részben vagy egészben visszautasítania, 

mert a Rendszerhasználó által nominált be-vagy kitárolási mennyiség a többi vevői 

igénnyel együtt sem éri el a műszakilag minimálisan betárolható, vagy kitárolható 

mennyiségeket. Továbbá abban az esetben, ha havária miatt nem tudja az EFS a 

befogadott nominálást teljesíteni.  

Az EFS nem követ el szerződésszegést abban az esetben, ha az EFS azért nem teljesíti 

a Rendszerhasználó által igényelt (szerződött) betárolási/kitárolási feladatot, mert az 

a Rendszerhasználó teljesítési segédjének (Földgázszállítási engedélyesnek) felróható 

okból nem került teljesítésre. Az esetleges pótdíjak és egyensúlyozási költségek 

megtérítésén túl az EFS-t további kártérítési kötelezettség nem terheli. 

(b) Az EFS szerződésszegést követ el az átvett földgáz elvesztése, megsemmisülése 
esetén.  

Ebben az esetben az EFS felel azért a kárért, amely a jelen szerződés szerinti 

földgázmennyiség betáplálásától a Rendszerhasználónak való kiadásig terjedő idő 

alatt a földgázmennyiség szerződést meghaladó mértékű elveszéséből, 

megsemmisüléséből, minőségromlásából keletkezett. Az átvett földgázmennyiség 

teljes vagy részleges megsemmisülése esetén az EFS a megsemmisült 

földgázmennyiséggel kapcsolatos őt megillető díjra, illetőleg annak arányos részére 

nem tarthat igényt. 
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(c) Az EFS szerződésszegést követ el abban az esetben, ha a kitárolt földgáz minőség 
nem felel meg a szerződésben rögzített előírásoknak 

A Rendszerhasználó köteles a bekövetkezett káráról való tudomásszerzését követően 

haladéktalanul az EFS-t a káresetről értesíteni és kártérítési igényét megfelelően 

alátámasztva bejelenteni. Amennyiben az EFS a károkozás tényét, illetve felelősségét 

vitatja, köteles 15 naptári napon belül egyeztetést kezdeményezni a 

Rendszerhasználóval.  

 

  

 

 
 



 E.ON Földgáz Storage Zártkörűen Működő      
Részvénytársaság 

 Üzletszabályzat 9. számú melléklete: Tárolói kapacitás 
árverési szabályzat 

1/13 

TÁROLÓI KAPACITÁS ÁRVERÉSI SZABÁLYZAT 
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1. BEVEZETŐ 

Az Európai Parlament és Tanács 2003/55/EK direktívának megfelelően a földgáztárolókhoz való 

hozzáférés biztosítása objektív, átlátható és megkülönböztetéstől mentes kritériumok alapján kell, 

hogy történjen.  

2. A SZABÁLYZAT CÉLJA, TÁRGYA, HATÁLYA 

Jelen árverési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy bemutassa az E.ON Földgáz Storage 

Zrt. által meghirdetett és lebonyolítandó éves/eseti kapacitás árverés működését, a részvétel 

feltételeit, az árverés szabályait.  

Tájékoztatást nyújt az árverésen résztvevők köréről, az árverés tárgyát képező termékről valamint a 

kapacitás árverés lebonyolításának folyamatáról. Az árverési szabályzat tartalmazza továbbá az 

általános kereskedelmi, elszámolási és fizetési szerződési feltételeket, a szerződő felek jogait és 

kötelezettségeit, amelyeket a sikeres licitálás után a Földgáztárolási szerződés keretében az Eladó és 

a Vevő rögzít (3.sz. melléklet: Földgáztárolási szerződés). 

  

A szabályzat hatálya kiterjed 

- a kapacitás árverésen részt venni kívánó, a szabályzatban meghatározott Ajánlattevőkre, 

illetve ezek nevében eljáró jogi, illetve természetes személyekre; 

- a kapacitás árverést meghirdető és lebonyolító, és az azon terméket felkínáló E.ON Földgáz 

Storage Zrt.-re és a nevében eljáró természetes személyekre, illetve az általa a kapacitás 

árverés lebonyolításához igénybe vett természetes és jogi személyekre. 

3. FOGALMAK 

A fejezetrész célja, hogy a szabályzatban szereplő fogalmak értelmezése minden érintett számára 

egyértelmű legyen. A pénzügyi fogalmak esetében csak az árveréshez szorosan kötődő fogalmak 

magyarázata található meg e fejezetben. 

Ajánlat: A kapacitás árverésen az Ajánlattevők által egy árverési körben 

• az adott körre vonatkozó Ajánlati ár mellett benyújtott 

kapacitás lekötési igény, vagy 

• adott körre benyújtott Ajánlati ár és a hozzá benyújtott 

kapacitás lekötési igény 
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attól függően, hogy az árverés az első vagy a második szakaszban 

tart. 

Ajánlati ár: Az adott árverési körben felajánlott kapacitás csomagokra az árverés 

első szakaszában az adott körben a Kiíró által meghatározott ár, az 

árverés második szakaszában az Ajánlattevő által felajánlott ár. 

Ajánlati biztosíték: A Kiíró által meghatározott pénzügyi biztosíték óvadék formájában, 

amelynek értékét a Kiíró az ajánlat kiírásában határozza meg. Az 

óvadék összegét az Ajánlattevőnek az árverést megelőző munkanap 

12:00 óráig be kell fizetnie az E.ON Földgáz Storage Zrt. Deutsche 

Banknál vezetett 16300000-04008363-90006405 sz. számlájára. Az 

óvadék befizetésének elmulasztása az árverésen való indulást kizárja. 

Az óvadék az alább meghatározott bánatpénz megfizetésének 

biztosítékaként szolgál. Az Ajánlattevő az óvadék összegével 

megegyező összegű bánatpénzt köteles fizetni,, amennyiben a jelen 

Szabályzat 4.4. pontja szerinti első Árverési körben kevesebb 

kapacitásigényre tesz Ajánlatot, mint az Igénybejelentése. Szintén az 

óvadék összegével megegyező összegű bánatpénzt köteles fizetni a 

sikeres Ajánlattevő, ha az árverést követő 5 munkanapon belül 

elmulasztja a földgáztárolási szerződés aláírását. Azok az 

Ajánlattevők, akik az első Árverési körben az Igénybejelentésüknek 

megfelelő kapacitásra beadtak Ajánlatot, valamint a földgáztárolási 

szerződést megkötő sikeres Ajánlattevők az óvadék összegét az 

árverést követő 5 munkanapon belül visszakapják.  

Ajánlati időszak: Az árverésen meghirdetett tárolói kapacitások használati időtartama, 

amely a kapacitások elérhetővé válásának napján  reggel 6:00 órakor 

kezdődik és a tárolási év végén április 1-én  reggel 6:00 órakor zárul 

le. A kapacitások elérhetőségének időpontját a Kiíró az árverési 

kiírásban rögzíti. 

Ajánlati lap: Az Ajánlattevő által az adott árverési körben az ajánlattétel során az 

IT Platformon leadott kapacitásigény, amely az Ajánlattevő és az 

ajánlat részletes adatait tartalmazza.  

Ajánlati mennyiség: Az a kapacitás mennyiség (kapacitás csomagok), amely lekötésére az 

Ajánlattevő az aktuális árverési kör Ajánlati árán ajánlatot tesz.  

Ajánlattevő: A GET alapján meghatározott jogi személy, aki az aukció kiírását 

megelőzően az ÜKSZ előírásának megfelelően, formailag elfogadott 

kapacitásigénylést nyújtott be a földgáztárolási engedélyeshez és ezt 

követően sikeresen regisztrált az árverési kiírásnak megfelelően.  
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Aluljegyzés: Adott körben a Kiíró által felkínált kapacitás mennyiségtől elmaradó - 

az Ajánlattevők által összesen felajánlott - mennyiség. 

Árverési kör: Az árverésen a következő folyamatok értendők egy Árverési körbe: a 

kapacitás csomagokra meghatározott időtartam alatt az Ajánlatok 

megadása, a beérkezett Ajánlatok feldolgozása, kiértékelése és az 

értékelés eredményének a kihirdetése az IT Platformon.  

Árverési nyilatkozat: A kapacitás árverés regisztrációs eljárása során kitöltendő nyilatkozat 

(1. sz. melléklet), amelyben a részvételi szándékát jelző nyilatkozik az 

árverésre vonatkozó részvételi feltételek elfogadásáról. 

Földgáztárolási szerződés: A nyertes Ajánlattevő(-k) és a Kiíró között az árverésen értékesített 

kapacitáscsomagok lekötésére létrejött szerződés.  

Eladó: Jelen árverési szabályzat 3. sz Mellékletében szereplő 

„Földgáztárolási szerződés”-ben a Kiíró. 

Induló ár: Az árverés első szakasz első körében Kiíró által meghatározott 

egységnyi kapacitás csomag ára. Ez nem lehet kisebb, mint a 

31/2009. (VI.25.) „Földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról” 

szóló KHEM rendelet alapján meghatározott ár.   

Jegyzéshiány: A kapacitás árverés adott ajánlati körében nem érkezik érvényes 

ajánlat az adott árverési körben felkínált termékre. 

Kiíró: Az E.ON Földgáz Storage Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Roosevelt tér. 

7-8., cégjegyzékszám: 01-10-015043) mint földgáztárolási engedélyes. 

Minimum ár: A 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak 

megállapításáról 1. sz. melléklet 3. pontja alapján meghatározott 

tárolói díj.  

Pontos jegyzés: A adott árverési körben az Ajánlattevők összesített igénye 

megegyezik a Kiíró által felkínált kapacitás mennyiséggel.  

Regisztrációs adatlap: A regisztrációhoz szükséges 2. sz. melléklet szerinti 

formanyomtatvány.  

Regisztrációs kód: A kapacitás árverés során az Ajánlattevő azonosítására szolgáló IT 

Platform Shipper kód. 

Túljegyzés: A kapacitás árverés adott árverési körében az Ajánlattevők 

összesített ajánlati mennyisége meghaladja a Kiíró által az adott 

árverési körben felkínált termékmennyiséget. 
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4.  AZ ÁRVERÉS MENETE 

4. 1. Az Árverés meghirdetése 

A kapacitás árverés meghirdetése e-mailen és telefonon keresztül történik az összes 

kapacitásigénylő és az árverésre meghívottak felé. Ezt az értesítést a Kiíró legkésőbb két 

munkanapon belül levélben is megerősíti.  

A Kiíró jelen szabályzatot az árverési felhívással együtt minden érintett részére elektronikus 

formátumban megküldi, továbbá közzé teszi a honlapján (www.eon-foldgaz-storage.com). 

A Kiíró az árverési felhívásban a következő információkat adja meg: 

 A kapacitás árverés pontos időpontja és helye 

 Kapcsolattartó neve, elérhetősége 

 Ajánlott kapacitás csomagok mérete, száma. 

 A kapacitás csomag Induló ára 

 Eseti aukciónál az Ajánlati időszak pontos meghatározását  

 A Kiíró által meghatározott Ajánlati biztosíték értéke 

 A regisztrációhoz szükséges dokumentumok beérkezésének határideje 

 Az árverési kiírás tartalmazza a Földgáztárolási szerződést, ami rögzíti az 

általános, kereskedelmi, elszámolási és fizetési szerződési feltételeket, a 

szerződő felek jogait és kötelezettségeit.  

Az árverés meghirdetését követően az árveréssel kapcsolatos további kérdések 

megválaszolására és információszolgáltatásra a Kiíró által kijelölt kapcsolattartó jogosult. A 

beérkezett kérdéseket és válaszokat a Kiíró minden résztvevő részére megküldi. 

Az eljárás nyelve magyar, a kapacitás árveréssel kapcsolatos minden kommunikáció, 

kibocsátott és bekérendő dokumentum magyar nyelvű. 

A Kiíró mindenkor az 1992. évi LXIII. Személyes adatok Védelméről és a Közérdekű Adatok 

Nyilvánosságra Hozataláról szóló törvény 3. paragrafus alapján jár el. 

4. 2. A Regisztráció folyamata 

A kapacitás árverésen történő részvétel első lépése a részvételi szándék jelzése és az árverési 

nyilatkozat kitöltésével az árverési szabályzat elfogadása.  

A kapacitás árverésen csak azok a kapacitásigénylők tehetnek ajánlatot, akik jogosultak a 

tárolói hozzáférésre és az aukció kiírását megelőzően formailag elfogadott Igénybejelentést 

adtak be a Földgáztárolási engedélyeshez. 

A Regisztrációhoz szükséges dokumentumok  

http://www.eon-foldgaz-storage.com/
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 Regisztrációs Adatlap (1. sz. melléklet) 

 Cégszerűen aláírt Árverési Nyilatkozat (2. sz. melléklet), amelynek aláírásával az 

Ajánlattevő igazolja részvételi szándékát, az árverési szabályzat és Földgáztárolási 

szerződés minta elfogadását. 

 Ajánlati biztosíték (óvadék) befizetésének hitelt érdemlő bizonyítása.  

A Regisztrációs adatlapon az Ajánlattevőnek fel kell tüntetnie a képviselője adatait. Az 

Ajánlattevő képviseletére jogosult lehet az Ajánlattevő képviseletére és önálló cégjegyzésre 

jogosult tisztségviselője, vagy az Ajánlattevő ilyen tisztségviselője (együttes cégjegyzési jog 

esetén: tisztségviselői) által írásban meghatalmazott személy. 

E dokumentumok a Kiíró számára történő eljuttatásának határideje a kapacitás árverés 

meghirdetéséről szóló felhívásban megjelölt időpont, de legfeljebb a kapacitás árverés napját 

megelőző munkanap 16:00 óra. A regisztrációt a Kiíró visszaigazolja a jelentkező felé. 

A regisztrációt a Kiíró érvénytelennek tekinti a dokumentumok késedelmes beérkezése 

esetén. Érvényes regisztráció esetén a Kiíró a regisztráció tényét e-mailen keresztül az 

Ajánlattevő felé megerősíti. 

A regisztráció során a Kiíró kötelezi magát arra vonatkozóan, hogy az árverésre benyújtott 

adatokat titkosan kezeli, harmadik félnek nem szolgáltatja ki.  

4. 3. Az árverés általános szabályai 

A regisztrált Ajánlattevők az árverés során nyílt piaci magatartást tanúsítanak. Nem 
kezdeményeznek a Kiíró és más Ajánlattevők kapacitás árverési részvételét és érdekeit sértő, 
az árverés során számukra jogosulatlan előnyöket biztosító háttér megállapodásokat. Az 
Ajánlattevő vállalja, hogy senkivel sem kötött vagy köt olyan szerződést vagy bármiféle 
megegyezést, amely az árverés  tekintetében előnyhöz juttatná (pl. ajánlattételi 
szándék/viselkedés, stratégia, vagy az Ajánlatok árainak egyeztetésére vonatkozóan). 

Az Ajánlattevők elfogadják az árverési szabályzatban leírtakat, tudomásul veszik, hogy a 

szabályzatban foglaltak megsértése az Ajánlattevő azonnali kizárását vonja maga után. 

Az Ajánlattevők az árverésen az IT Platformon történő licitálás útján vehetnek részt.  

Az Ajánlattevő képviselőjének az árverés időpontját megelőzően a kiírásban megjelölt 

kapcsolattartónál legalább fél órával kell jelentkeznie e-mailben, vagy telefonon, annak 

megerősítése érdekében, hogy az IT Platformra be tudott jelentkezni és készen áll az 

árverésre.  

Az árverés lebonyolítását az árverési bizottság végzi és ellenőrzi az IT Platformon keresztül. Az 

árverési bizottság a Kiíró képviselőiből, a Kiíró jogi tanácsadójából áll. Az árverésen a MEH 

képviselője, mint felügyeletet gyakorló vesz részt. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy 

közreműködés céljából további munkatársai illetve jogi és üzleti tanácsadói is részt vegyenek 

az árverésen megfigyelő és közreműködő szerepkörben. 
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Az árverés lebonyolításához szükséges helyiséget és segédeszközöket a Kiíró biztosítja. Az 

árverés helyszíne lehet az árverésen résztvevők irodája is, ebben az esetben az árverésen részt 

vevők az IT Platformot saját irodájukban használják. 

Az árverés keretében a tárolói kapacitásokat a Kiíró  

 kitárolási csúcs kapacitás [m3/nap],  

 betárolási csúcs kapacitás [m3/nap]  

 mobil kapacitásokból [Mm3] 

kialakított csomagokban ajánlja fel értékesítésre. A csomagok kialakítását elsődlegesen az 

árverés egyszerűbb lebonyolítása indokolja. A csomag kialakításakor bármely kapacitás elem 

lehet 0. Ezt a Kiíró dönti el a rendelkezésre álló szabad kapacitások ismeretében. 

A Kiíró olyan kapacitás csomagot állít össze, amelyben a mobil kapacitás az előzetesen leadott 

igényekben szereplő legkisebb mobil kapacitással közel azonos értékű, és amely mobil 

kapacitás a fennmaradó mobil kapacitás egész számmal történő osztásával képezhető. A 

csomagokban lévő kitárolási és betárolási kapacitás a fennmaradó azonos típusú 

kapacitásoknak ugyanezen számmal való osztásával kerül megállapításra. A kapacitás 

csomagok Ajánlati ára nem lehet alacsonyabb, mint a mindenkor hatályos Tarifa rendelet 

alapján meghatározott ár.    

Az Ajánlati ár nem tartalmazza a forgalommal arányos (kitárolási, betárolási) díjat. A be és 

kitárolási díj megállapítása a Kiíró mindenkor érvényes Üzletszabályzata szerint történik.  

A kapacitás csomagok Induló árát a Kiíró az árverési kiírásban teszi közzé.  

4. 4. A kapacitás árverés lebonyolítása  

A kapacitás árverés az EFS IT Platformján kerül lebonyolításra. 

A kapacitás árverés két - egymást követő - árverési szakaszból áll: 

I. árverési szakasz: A Kiíró a kapacitás csomagok árverezésére árcsökkentéses módszert 

alkalmaz. Az első kör Ajánlati ára az Induló ár. Az árverés során a Kiíró 

az Ajánlati árat körönként csökkenti. Ajánlattevő az egyes árverési 

körökben az ajánlati mennyiségre teheti meg ajánlatát, az adott 

körben érvényes ár mellett.  

II. árverési szakasz: Erre a szakaszra a szabályzat 4.4.2. pontjában leírt esetekben kerül sor. 

A Kiíró által ebben a szakaszban felkínált csomagokra az Ajánlattevők 

egyetlen árverési körben tehetnek Ajánlatot. Az árverési kör előtt 

meghirdetésre kerül a felkínált kapacitás csomagok mennyisége. Az 

árverés ezen szakaszában csak azon Ajánlattevők licitálhatnak, akik az 

első szakasz bármely körében már tettek ajánlatot.  

Mindkét árverési szakasz árverési körökből áll. Minden árverési körnek három jól elkülönülő 

része van: Ajánlattétel az IT Platformon (az árverésen részt vevők üzenetet kapnak az IT 
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Platformon), IT Platformon történő adatfeldolgozás, Eredményhirdetés az IT Platform 

Hirdetőtábláján keresztül. Egy árverési kör időtartama maximum 20 perc.  

Az első árverési szakasz ideális esetben addig folyik, amíg a felkínált csomagok mindegyike a 

körönként csökkenő Ajánlati ár mellett eladásra kerül, de maximum addig követik egymást, 

amíg Túljegyzés, Jegyzéshiány, Pontos jegyzés áll elő, vagy az Ajánlati ár eléri a minimum árat. 

Az árverési körök mindegyikében a felkínált csomag darabszáma a megelőző árverési körben, 

a Kiíró által meghatározott Ajánlati ár mellett megtett érvényes ajánlatok mennyiségeinek 

összegével csökken. 

4. 4. 1. I. Árverési szakasz: 

1) Ajánlatadás 

Minden árverési kör az ajánlatadással indul. Az árverési körök kezdetén az IT 

Platformon keresztül az árverésen részt vevők üzenetet kapnak a kapacitás 

felajánlásról és az adott kör adott kapacitás csomagra vonatkozó induló Ajánlati 

áráról. Ezt követően kell az Ajánlattevőknek megtenni ajánlatukat. 

Az adott ajánlati körre vonatkozó induló időpontot és a kör záró időpontját az IT 

Platform jelzi.  

Az Ajánlattevők csak egész számú kapacitás csomagra/csomagokra adhatnak le 

ajánlatot. Ajánlattevő, függetlenül attól, hogy bármely árverési körben elnyert-e 

terméket, vagy sem, a további árverési körökben is tehet ajánlatot.  

Az Ajánlattevők minden árverési körben külön adják le - az IT Platformon keresztül - a 

csomag darabszámra vonatkozó ajánlataikat. Amennyiben az Ajánlattevő az adott 

árverési körben nem kíván ajánlatot tenni, akkor az IT Platformon nulla ajánlati 

mennyiséget jelöl. Az Ajánlattevő csak annyi csomagra adhat le ajánlatot, amennyi az 

adott körre meghirdetésre kerül. Nagyobb igény az IT Platform nem fogad be.  

Minden árverési kör előtt az IT Platformon látható, hogy az adott árverési körben az 

Ajánlattevők milyen időtartamon belül (perc) tehetnek ajánlatot. Az Ajánlattevőknek 

egymástól elkülönítetten ennyi idő áll rendelkezésükre az ajánlatuk átgondolására és 

leadására. Az árverési kör lejárta előtt az Ajánlattevő a már leadott ajánlatát 

többször is módosíthatja. A lejárati időt követően az IT Platformon – az adott körre 

vonatkozóan - több ajánlat nem rögzíthető. A leadott ajánlat már nem módosítható. 

2) Értékelés 

A benyújtott ajánlatokat az IT Platform kiértékeli és az eredményről üzenete küld az 

Ajánlattevőknek. Az értékeléskor megállapítja, hogy adott körben mennyi az összes 

kapacitás kereslet.  

Az Ajánlattevők által elnyert mennyiségek az érvényes ajánlati mennyiségek 

(kereslet) függvényében, a következők: 
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 Az aktuális árverési körben az összesített ajánlati mennyiség megegyezik a 

felkínált mennyiséggel (Pontos jegyzés). Ekkor az adott árverési körben 

meghirdetett Ajánlati áron az összes érvényes ajánlat elfogadásra és 

kielégítésre kerül. Az adott árverési körben érvényes ajánlat az Ajánlattevő 

számára elnyert mennyiségként jelentkezik.  

 Az aktuális árverési körben az összesített ajánlati mennyiség nem éri el a 

felkínált mennyiséget. (Aluljegyzés). Ekkor az adott árverési körben tett összes 

érvényes ajánlat elfogadásra és kielégítésre kerül az adott árverési körben 

érvényes Ajánlati árral. Az Ajánlattevők az ajánlatukban szereplő mennyiséget 

nyerik el. A Kiíró által felkínált mennyiség ezt követően csökkentésre kerül az 

Ajánlattevők adott árverési körben tett, érvényes ajánlataikban meghatározott 

mennyiségeinek összegével. Az érvényes ajánlatok kielégítése után 

megmaradó mennyiséget az első szekció következő árverési körében kínálja 

fel értékesítésre a Kiíró, csökkentett Ajánlati ár mellett. Az árverési körök 

mindaddig folytatódhatnak, amíg az összes felajánlott mennyiség eladásra 

kerül (Pontos jegyzés), vagy Túljegyzés történik, vagy az Ajánlati ár eléri a 

minimum árat. 

 Amennyiben bármely árverési körben az összesített ajánlati mennyiség 

meghaladja a felkínált mennyiséget, akkor Túljegyzésről beszélünk. Ekkor az 

adott árverési körben nincsen nyertes, és az első szakasz lezárásra kerül. A 

Kiíró az I. szakasz utolsó, (túljegyzett) árverési körében felkínált mennyiséget a 

kapacitásárverés második szakaszában ismételten meghirdeti, egykörös 

árverési módszerrel.  

 Az aktuális árverési körben nem érkezik érvényes ajánlat (Jegyzéshiány). Ekkor 

két eset lehetséges: 

1. Az aktuális árverési körben a felkínált mennyiséget a Kiíró 
alacsonyabb Ajánlati áron meghirdeti a következő árverési körben, 
így elnyert mennyiség az adott termékre nem kerül meghatározásra.  

2. Az aktuális árverési körben ahol az Ajánlati ár megegyezik a 
minimum árral (az utolsó árverési kör), a Kiíró az aktuális körben 
felkínált mennyiséget az árverés második szakaszában hirdeti meg. 
Elnyert mennyiség az adott termékre nem kerül meghatározásra.  

3) Eredményhirdetés 

Az értékelést az - adott árverési körre vonatkozó – az IT Platformon végzett 

eredményhirdetés követi. Az eredményhirdetés során az adott körre vonatkozóan 

üzenetet kapnak az Ajánlattevők a következő információkról: aktuális árverési kör 

száma, adott körben érvényes Ajánlati ár, az elnyert mennyiségek Regisztrációs 

kódonként és az „Aluljegyzés”, „Pontos Jegyzés”, Túljegyzés”, vagy „Jegyzés Hiányá”-

nak ténye. 
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4. 4. 2. II. Árverési szakasz: 

A szakaszra akkor kerül sor, ha az árverés első szakaszának bármely körében 

„Túljegyzés” történik, vagy az Ajánlati ár eléri a minimum árat. Az árverés első 

szakaszában megmaradt (eladásra nem került) csomag darabszámra az Ajánlattevők 

egyetlen árverési körben tehetnek ajánlatot. Az árverési kör előtt meghirdetésre 

kerülnek az árverésre bocsátandó kapacitás mennyiségek. 

1. Ajánlatadás 

Az első árverési szakasz értékelése után megmaradt maradványmennyiségekből a 

Kiíró meghirdetheti a második szakaszban felajánlani kívánt mennyiségeket. Az 

Induló ár továbbra is rögzített. Ajánlatot benyújtani egy csomag egész számú 

többszörösére lehet, az Induló árat meghaladó Ajánlati áron.  

Az Ajánlattevők az ajánlataikat továbbra is az IT Platformon nyújtják be. Az ajánlat 

tartalmazza az Ajánlattevő által igényelt kapacitás mennyiséget (csomagban 

értendő), és az Ajánlati árat.  

2. Értékelés 

Az ajánlattétel során az IT Platformon rögzített ajánlatot az Ajánlattevő a benyújtást 

követően nem módosíthatja, azt/azokat vissza nem vonhatja.  

Az Ajánlattevők a benyújtott Ajánlati árak szerinti csökkenő sorrendben nyerik el az 

ajánlati mennyiségeket. Azonos Ajánlati árak esetén a Kiíró az Ajánlattevők között az 

érvényes ajánlati mennyiségek arányában osztja fel a fennmaradt mennyiséget. 

Amennyiben az utolsó elfogadott áron többen is adnak be ajánlatot, és az összegük 

meghaladja a fennmaradó mennyiséget, akkor az érintett Ajánlattevők összes 

ajánlott mennyisége és a még elfogadott mennyiség arányában, egész csomagokat 

tekintve kerül elfogadásra.  

Amennyiben az utolsó elfogadott áron beadott mennyiség meghaladja a 

fennmaradó mennyiséget, akkor az a rendelkezésre álló szabadkapacitás mértékéig 

kerül elfogadásra. 

Aluljegyzés, vagy jegyzéshiány esetén a fennmaradó mennyiség a Kiíró által 
meghatározott módon – egy későbbi időpontban - tárgyalás útján kerül 
értékesítésre. 

3. Eredményhirdetés 

Az árverés második árverési szakaszának eredményhirdetése során az IT Platformon 

üzenet formájában ismertetésre kerülnek a következő információk: az elnyert 

csomagok összetétele, kiírt mennyiség, a nyertes Ajánlati ár és az elnyert mennyiség. 
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4. 5. Végső eredményhirdetés 

A sikeres árverést követően a Kiíró jegyzőkönyvben rögzíti az árverés eredményét regisztrációs 

kódonként (értékesített tárolói kapacitások, az árverésen kialakult ár). A Kiíró a jegyzőkönyvet 

elektronikus úton (e-mail) és levélben is megküldi az árverés résztvevőinek, valamint értesíti a 

nyertes Ajánlattevő(ke)t arról, hogy a szerződéskötéssel kapcsolatosan kivel vegye(ék) fel a 

kapcsolatot. A nyertes Ajánlattevők csak a rájuk vonatkozó információkat kapják meg a 

Kiírótól. 

Amennyiben a Kiíró a végső eredményhirdetéssel elfogadta az Ajánlattevő ajánlatát, akkor az 

elfogadott ajánlat szerinti csomagokra a jelen szabályzat mellékletében meghatározott – és az 

Ajánlattevő által az árverési nyilatkozatban elfogadott – kizárólagos szerződési feltételek 

alapján az Ajánlattevőnek szerződéskötési kötelezettsége keletkezik, amelynek elmulasztása 

esetén a Kiírót megilleti az Ajánlati biztosíték.  

Az árverést követően az elnyert mennyiségekre a Kiíró és Ajánlattevők a „Földgáztárolási 

szerződéseket”, az aukciót követő 5 munkanapon belül megkötik.  

Az Ajánlattevő által elnyert kapacitásmennyiségek fizetési feltételeit a Földgáztárolási 

szerződés írja le. 

4. 6. Érvénytelen Árverés 

A Kiíró a kapacitás árverést érvénytelennek nyilváníthatja, amennyiben: 

• az árverés során előre nem látható technikai problémák merülnek fel, amelyeket a Kiíró 

nem képes elhárítani. Ilyen esetben az árverésre később meghirdetett időpontban kerül sor. 

Az ily módon megtartott árverésre vonatkozó szabályokról a Kiíró tájékoztatást tesz közzé 

az internetes honlapján.  

• valamelyik Ajánlattevő nem megfelelő árverési magatartást tanúsít, illetve bizonyíthatóan 

tisztességtelen módszerek alkalmazásával a többi résztvevő érdekeit megsértve 

jogosulatlan előnyt szerez, vagy ilyet megszerezni szándékozik. Ajánlattevők  

Érvénytelen árverés estén a Kiíró 7 munkanapon belül új árverést ír ki. 

5.  MELLÉKLETEK 

 

1. sz. melléklet: Regisztrációs adatlap 

2. sz. melléklet: Árverési nyilatkozat  
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  1. SZ. MELLÉKLET 

REGISZTRÁCIÓS ADATLAP 

Regisztrációs Adatlap az E.ON Földgáz Storage Zrt. Kapacitás Árveréséhez 

A sikeres regisztrációhoz valamennyi mező kitöltése szükséges, kivéve a Regisztrációs kódot, 

amelyről a Pályázó a sikeres regisztrációt követően kap értesítést. 

Cég adatai:                                                                                                           

Cégnév  

Ország  

Város 

Utca/tér 

Irányítószám 

Az árverésen résztvevő képviselő adatai: 

Képviselő neve: 

Személyi igazolvány/Útlevél száma: 

Születési dátum év/hónap/nap: 

E-mail  

Telefon/ Mobil 

Fax  

 

Regisztrációs kód (A Kiíró a regisztrációval egy időben adja):  

Kelt:   …………….…..…... 

 ……..…………………………… 

 cégszerű aláírás 
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 2. SZ. MELLÉKLET 

ÁRVERÉSI NYILATKOZAT  

 

Az E.ON Földgáz Storage Zrt. ………………………………………………… tartandó 

kapacitás árverésére (E.ON Székház, 1052 Budapest, Roosevelt tér 7-8.) vonatkozó részvételi feltételek 

elfogadásáról. 

Alulírott:_______________________________székhely:_____________________________ 

 

________________________________________________ 

 

Adószám/adóazonosító szám: _________________ 

Bankszámlaszám: _________________ 

 

mint Ajánlattevő nyilatkozik az alábbi feltételek elfogadásáról: 

1. Ajánlattevő kijelenti, hogy elfogadja az E.ON Földgáz Storage Zrt. …………………….. 

tartandó kapacitás árverésére (E.ON Földgáz Storage Zrt. Székház, 1052 Budapest, Roosevelt tér 

7-8.) vonatkozó szabályzatot. Az árverés és az azt megelőző regisztrációs eljárás során az abban 

foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti.  

2. Ajánlattevő elfogadja, hogy a sikeres licitálást követő szerződéskötésre vonatkozóan a 

szabályzathoz csatolt „Földgáztárolási szerződés/ek” – és az abban foglalt szerződéses 

rendelkezések változtatás nélkül –, valamint a földgáz tárolási engedélyes Üzletszabályzata az 

irányadó. 

 

Kelt:……………………….. 

 

 

--------------------------------- 

           Ajánlattevő cégszerű aláírás 



 
                                                         E.ON Földgáz Storage Zártkörűen Működő Zrt. 
 Üzletszabályzat 10. számú melléklete: 

Kereskedelmi virtuális tárolási termék leírása 
 
 

Kereskedelmi virtuális tárolási termék leírása (EFS+) 
(többlet tárolói rugalmasságot biztosító szolgáltatás) 

 
A termék azért kerül bevezetésre, hogy elősegítse a rendszerhasználók 

kereskedelmi tevékenységét, a gázév bármely időszakában nagyobb 

rugalmasságot biztosítva a forrás-fogyasztás optimalizálására. 

Az EFS plus szolgáltatással a rendszerhasználó lehetőséget kap a tároló 

valós fizikai forgalmával és/vagy az időszak szerint meghirdetett tárolási 

iránnyal ellentétes irányú gázforgalmazásra, azaz kitárolási időszakban a 

tároló valós fizikai forgalmától függetlenül betárolásra, betárolási időszakban a 

tároló valós fizikai forgalmától függetlenül kitárolásra.  

Ez kétféleképpen valósítható meg: 

• vagy az összevont tárolói nullponton történő ellenirányú szállítással 

(ebben az esetben a szolgáltatás igénybevételéhez az FGSZ Zrt.-nél 

(FGSZ) Backhaul (BH) kapacitás lekötése szükséges)  

• vagy a meghirdetett tárolási iránnyal ellentétesen működő tároló 

indításával. 

Az alábbi táblázat tartalmazza az összes gyakorlatban előforduló esetet. 

Szükséges kapacitás-lekötés 
Tárolási 
Időszak 

EFS 
meghirdetett 

tárolási 
irány 

Fizikai 
tárolási 
irány 

 

Elvben 
lehetséges 

tárolási irányok, 
igénybe vett 

szolgáltatások 
EFS FGSZ 

betárolás betárolás Alap Alap 
kitárolás kitárolás EFS plus Alap 

kitárolás virtuális 
betárolás EFS plus Backhaul kitárolás

Április 1-
szeptember 

30 
Betárolás 

betárolás virtuális 
kitárolás EFS plus Backhaul 

betárolás 
betárolás betárolás EFS plus Alap 
kitárolás kitárolás Alap Alap 

kitárolás virtuális 
betárolás EFS plus Backhaul kitárolás

Október 1-
március 31 Kitárolás 

betárolás virtuális 
kitárolás EFS plus Backhaul 

betárolás 
 

A meghirdetett tárolási irány azt jelenti, hogy az összevont tároló esetében az 

adott időszakban mi tekintendő alapszolgáltatásnak. A fizikai tárolási irány 
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időszaktól független fizikai be- és kitárolást jelent. A szükséges kapacitás-

lekötés oszlop a jelenlegi jogszabályok és érvényben lévő engedélyesi 

üzletszabályzatok szerint szükséges kapacitás-lekötés fajtáját jelenti. Ennek 

megfelelően a rendszerhasználóknak az EFS plus szolgáltatás lekötésekért 

kell külön díjat fizetniük.   

 
Az igénybevétel feltételei: 
 

A termék igénybevételének elengedhetetlen feltétele, hogy a 

rendszerhasználó rendelkezzen a tárolói engedélyesnél tárolói lekötéssel az 

alapszolgáltatásként nyújtott szezonális tárolásra, valamint az EFS plus 

szolgáltatásra jogosító érvényes éves keretszerződéssel. Az éves 

keretszerződés alapján a rendszerhasználó az EFS IT Platformjának 

nomináló felületén adja meg az EFS plus mennyiségekre vonatkozó 

nominálásait. Az EFS minden gáznapot megelőzően a hivatalos honlapján a 

rendszerhasználók részére feltünteti az egyesített tároló fizikai üzemmódját, a 

nominálásokat ennek megfelelően kell megadni.  

Az EFS plus szolgáltatás pénzügyi elszámolása és számlázása az elfogadott 

napi nominált érték alapján történik, ami egyenlő az allokált mennyiséggel. 

 

Az EFS plus szolgáltatást az E.ON Földgáz Storage Zrt. nyújtja a 

rendszerhasználók részére az alábbi feltételek mellett: 

− A termék megszakítható kapacitásként vehető igénybe a tárolói 

engedélyesnél az év minden napján, 

− A terméket igénylő rendszerhasználók az EFS plus mennyiségek 

nominálása során, amikor a tárolás virtuális módon (a valós fizikai 

mennyiség csökkentésével) valósítható meg nem vehetnek igénybe 

opciós lehetőséget az EFS plus szolgáltatásra, 

− Az igényelt EFS plus mennyiségét a gáznapot megelőzően a 

nominálás során kell a rendszerhasználónak bejelentenie. 

− Az igényelt mennyiséget, a szolgáltatást igénybevevő fél napon belül, 

újranominálás esetén csak a tárolói engedélyes jóváhagyásával 

módosíthatja, 

− Az EFS plus szolgáltatás kapacitásdíja 0,1 Ft/MJ/nap.  



3 
 

 
 

   

Az alábbi táblázatban a tároló szolgáltatásának igénybe vételéhez szükséges 

nominálásokat mutatjuk be: 

Szükséges nominálások EFS 
meghirdetett 

tárolási 
irány 

 
Fizikai 

tárolási irány 
 

Elvben 
lehetséges 

tárolási irányok, 
igénybe vett 

szolgáltatások 

Tároltató 
tárolási 
igénye EFS FGSZ 

1. betárolás betárolás betárolás Betárolás nom NOM 
2. kitárolás kitárolás kitárolás Kitárolás nom NOM 

3. kitárolás virtuális 
betárolás betárolás Kitárolás virt BH kitárolás Betárolás 

4. betárolás virtuális 
kitárolás kitárolás Betárolás virt BH betárolás 

5. betárolás betárolás betárolás Betárolás nom NOM 
6. kitárolás kitárolás kitárolás Kitárolás nom NOM 

7. kitárolás virtuális 
betárolás betárolás Kitárolás virt BH kitárolás Kitárolás 

8. betárolás virtuális 
kitárolás kitárolás Betárolás virt BH betárolás 

 
 

Betárolási időszakban 
1. Az egyesített tároló betárolási üzemmódban van, vagy a 

rendszerhasználó önállóan képes egy betárolásra készre jelentett 

tároló indításra és a rendszerhasználónak betárolási igénye van, akkor 

az EFS-nél betárolásra nominál alapdíjas mennyiséget. Ez a 

szolgáltatás megfelel az egyesített tároló hivatalosan meghirdetett 

üzemmódjának, ezért alapdíjas. Ezzel párhuzamosan az FGSZ-nél 

az „Egyesített letárolás” pontra lekötött kapacitásra kell NOM típusú 

nominálásként a szállítási feladatot megadni.  
 

2. Ha betárolási időszakban a rendszerhasználók igényei alapján az 

egyesített tároló továbbra is kitárolási üzemmódban üzemel és a 

rendszerhasználónak kitárolási igénye van, akkor az EFS-nél 

kitárolásra nominál alapdíjas mennyiséget. Ez a szolgáltatás lehetővé 

teszi, hogy a rendszerhasználó az egyesített tároló meghirdetett 

hivatalos üzemmódjától eltérő irányú gázforgalmazást valósítson 
meg, ami EFS plus szolgáltatásnak minősül. Ezzel párhuzamosan 

az FGSZ-nél az „Egyesített kitárolás” pontra lekötött kapacitásra kell 

NOM típusú nominálásként a szállítási feladatot megadni.  
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3. Ha betárolási időszakban a rendszerhasználók igényei alapján az 

egyesített tároló kitárolási üzemmódban üzemel és a 

rendszerhasználónak olyan betárolási igénye van, amivel nem képes 

egy betárolásra készre jelentett tárolót elindítani, de az egyesített tároló 

visszaterhelésével kielégíthető, akkor az EFS-nél kitárolásra nominál 

virtuális mennyiséget. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a 

rendszerhasználó az egyesített tároló fizikai üzemmódjától eltérő 

irányú gázforgalmazást valósítson meg, ami EFS plus 

szolgáltatásnak minősül. Ezzel párhuzamosan az FGSZ-nél az 

„Egyesített kitárolás” pontra lekötött BH kapacitásra kell BH típusú 

nominálásként a szállítási feladatot megadni.  
 

4. Az egyesített tároló betárolási üzemmódban üzemel és a 

rendszerhasználónak kitárolási igénye van, ami az egyesített tároló 

visszaterhelésével kielégíthető, akkor az EFS-nél betárolásra nominál 

virtuális mennyiséget. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a 

rendszerhasználó az egyesített tároló fizikai üzemmódjától eltérő 

irányú gázforgalmazást valósítson meg, ami EFS plus 

szolgáltatásnak minősül. Ezzel párhuzamosan az FGSZ-nél az 

„Egyesített letárolás” pontra lekötött BH kapacitásra kell BH típusú 

nominálásként a szállítási feladatot megadni.  
 

Kitárolási időszakban 
5. Ha kitárolási időszakban a rendszerhasználók igényei alapján az 

egyesített tároló betárolási üzemmódban üzemel és a 

rendszerhasználónak betárolási igénye van, akkor az EFS-nél 

betárolásra nominál alapdíjas mennyiséget. Ez a szolgáltatás 

lehetővé teszi, hogy a rendszerhasználó az egyesített tároló 

meghirdetett hivatalos üzemmódjától eltérő irányú 

gázforgalmazást valósítson meg, ami EFS plus szolgáltatásnak 

minősül. Ezzel párhuzamosan az FGSZ-nél az „Egyesített letárolás” 

pontra lekötött kapacitásra kell NOM típusú nominálásként a szállítási 

feladatot megadni.  
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6. Az egyesített tároló kitárolási üzemmódban van, vagy a 

rendszerhasználó önállóan képes egy kitárolásra készre jelentett tároló 

indításra és a rendszerhasználónak kitárolási igénye van, akkor az 

EFS-nél kitárolásra nominál alapdíjas mennyiséget. Ez a szolgáltatás 

megfelel az egyesített tároló hivatalosan meghirdetett 

üzemmódjának ezért alapdíjas. Ezzel párhuzamosan az FGSZ-nél az 

„Egyesített kitárolás” pontra lekötött kapacitásra kell NOM típusú 

nominálásként a szállítási feladatot megadni.  
 

7. Az egyesített tároló kitárolási üzemmódban üzemel és a 

rendszerhasználónak betárolási igénye van, ami az egyesített tároló 

visszaterhelésével kielégíthető, akkor az EFS-nél kitárolásra nominál 

virtuális mennyiséget. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a 

rendszerhasználó az egyesített tároló fizikai üzemmódjától eltérő 

irányú gázforgalmazást valósítson meg, ami EFS plus 
szolgáltatásnak minősül. Ezzel párhuzamosan az FGSZ-nél az 

„Egyesített kitárolás” pontra lekötött BH kapacitásra kell BH típusú 

nominálásként a szállítási feladatot megadni.  

 

8. Ha kitárolási időszakban a rendszerhasználók igényei alapján az 

egyesített tároló betárolási üzemmódban üzemel és a 

rendszerhasználónak olyan kitárolási igénye van, amivel nem képes 

egy kitárolásra készre jelentett tárolót elindítani, de az egyesített tároló 

visszaterhelésével kielégíthető, akkor az EFS-nél betárolásra nominál 

virtuális mennyiséget. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a 

rendszerhasználó az egyesített tároló fizikai üzemmódjától eltérő 

irányú gázforgalmazást valósítson meg, ami EFS plus 

szolgáltatásnak minősül. Ezzel párhuzamosan az FGSZ-nél az 

„Egyesített letárolás” pontra lekötött BH kapacitásra kell BH típusú 

nominálásként a szállítási feladatot megadni.  



6 
 

 
 

   

FGSZ feltételrendszere az EFS plus szolgáltatatás igénybevételéhez: 
 

Kapacitás lekötés: 

Az FGSZ az éves KFSZRI szerződésben rögzített be- és kitárolási 

kapacitásokat a gázév teljes időszaka alatt biztosítja a rendszerhasználók 

számára, az EFS forgalmi rendjétől függően.  

Abban az esetben, ha a tároló kitárolási időszak alatt tényleges fizikai 

betárolást is biztosít, vagy betárolási időszak alatt tényleges fizikai kitárolást is 

biztosít, vagy mindkét irányú tárolás rendelkezésre áll, akkor a lekötött 

kapacitásaikat használhatja a rendszerhasználó. Tehát, ha mind a két irányba 

működik a tároló (van mérés), akkor alap kapacitáson biztosítja az FGSZ a 

nominálási lehetőséget a kereskedők részére. 

Az a rendszerhasználó, aki az ellentétes irányú (ténylegesen nem 

megvalósuló) tárolási szolgáltatást igénybe kívánja venni a földgázszállító 

rendszeren annak Back Haul típusú megszakítható kapacitást kell lekötnie az 

összevont tárolói pontra.  

 

A Back Haul szerződés lehet: 

• éves, havi, vagy napi konkrét időszakra, konkrét kapacitásra szóló. 

Ebben az esetben a szerződött kapacitásra vonatkozóan a kapacitás díjat 

előre meg kell fizetni. 

• napi keretszerződés.  

Ebben az esetben az EFS allokációja alapján a tényleges használat 

szerint heti jegyzőkönyvezéssel kell megállapítani a fizetendő kapacitás 

díjat.  

 

Egyéb feltétel, hogy: 

• a forgalmi díjat az entry BH kapacitásra allokált mennyiség után meg kell 

fizetni,  

• az exit BH kapacitásra allokált mennyiség után nem kell forgalmi díjat 

fizetni, 

• az entry BH kapacitás lekötés esetén a díj számításának alapja a 

Tarifarendelet 2.§ (1) pont aaa) szerinti, a kiadási pontra vonatkozó exit 

díj, 
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• az exit BH kapacitás lekötés esetén a díj számításának alapja a 

Tarifarendelet 2.§ (1) pont acb) szerinti, a tárolói betáplálási pontra 

vonatkozó entry díj. 

 

Nominálás: 

A rendszerhasználók a tárolóval történt egyeztetés szerint nominálást adnak 

le a földgázszállító rendszer összevont tárolói pontjára. Az FGSZ és az EFS 

között a leadott nominálások egyeztetésre kerülnek. Amennyiben az EFS nem 

fogadja el a nominálási igényt, mert nem az adott kapacitás rendelkezésre 

állása szerint történt a nominálás, a rendszerhasználó mismatch visszajelzést 

kap, és újranominálással kell rendeznie a tárolási igényét. Mindaddig, amíg a 

ténylegesen rendelkezésre álló kapacitásoknak megfelelő nominálás nem 

érkezik be a rendszerhasználó részéről, a nominálás visszautasításra kerül.  

(Pl: Kitárolási időszakban a rendszerhasználó a betárolási kapacitásra 

nominál. Amennyiben a nominált mennyiség nem elegendő a fizikai letárolás 

megvalósítására EFS oldalról, vagy nem került egyeztetésre az EFS-sel, így 

az nem indítja el a tényleges betárolást valamelyik tárolójában, ezért ezen 

nominálást a mismatch felszólítást követően a kitárolási BH kapacitásra kell 

nominálnia a rendszerhasználónak.) 

 

Allokálás 

Az allokálás során a virtuális tárolás mennyisége a nominált mennyiséggel 

egyenlő.  
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EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁSOK 
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Irányelv hatályon kívül helyezéséről 

TÖRVÉNYEK 

1. 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról (továbbiakban: GET) 

2. 2006. évi XXVI. törvény a földgáz biztonsági készletezéséről 

3. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól és módosításai (a 

továbbiakban: Környezetvédelmi törvény) 
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2. 203/1998. (XII.19.) Kormányrendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 

végrehajtásáról (Továbbiakban: Bt. Vhr.) 

3. A GET vonatkozó paragrafusa szerint előírt egyéb, kiadásra kerülő Kormányrendeletek 

MINISZTERI RENDELETEK 

1. 31/2009. (VI..25.) KHEM rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról (a 

továbbiakban: Tarifa rendelet)  

2. 86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak 

rendjéről 

MEH HATÁROZATOK  

1. 237/2009. sz. MEH határozat, az E.ON Földgáz Storage Zrt. földgáztárolási működési 

engedélye   

SZABÁLYZATOK 

1. A Magyar Földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata (a továbbiakban: ÜKSZ)  

2. Guidelines for Good TPA Practice for Storage System Operators (GGPSSO)  
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