
Kedvezményes árú tárolói szolgáltatások („Expressz Szolgáltatások”) igénybevételére vonatkozó 

szerződés 

amely egyrészről a   

  

székhelye:  

levelezési címe:  

számlavezető pénzintézete:  

számlaszáma:  

számlázási cím:  

adószáma:  

cégbíróság és cégjegyzék száma:  

a továbbiakban, mint Rendszerhasználó 

 

és másrészről a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 

székhelye: 1138 Budapest, Váci út 144-150. 

levelezési címe: 1399  Budapest, Pf. 645.  

számlavezető pénzintézete: CITIBANK 

számlaszáma: 10800007-00000000-13714002 

számlázási cím: 1138 Budapest, Váci út 144-150. 

adószáma: 12543317-2-44 

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

a továbbiakban, mint MFGT 

 

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

 

PREAMBULUM 

Az MFGT 201_. _______ __-én valamennyi, kizárólag a 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 

(„Get.”) és a kapcsolódó 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. 

törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról (Vhr.) hatálya alá tartozó rendszerhasználó számára 

nyilvános módon és azonos feltételekkel elérhető „Kedvezményes árú tárolói szolgáltatások (Expressz 

Szolgáltatások) igénybevételéről” szóló hirdetményt tett közzé a honlapján (www.mfgt.hu).  

A hirdetményben megjelent feltételek alapján, a Kedvezményes árú tárolói szolgáltatások (Expressz 

Szolgáltatások) szerződés megkötésére az a kizárólag a Get. és a Vhr. hatálya alá tartozó 

http://www.mfgt.hu/


rendszerhasználó válik jogosulttá, aki a jelen szerződés megkötéséig, a 2017/2018-as tároló évre 

vonatkozóan, legalább 1 000 000 kWh energiamennyiséghez tartozó tárolói kapacitás lekötéssel 

(tartalma: betárolási kapacitás – mobil kapacitás – kitárolási kapacitás, továbbiakban: Kapacitás 

Lekötés) rendelkezik.  

A hirdetményi feltételeknek megfelelő rendszerhasználót, minden 1 000 000 kWh 

energiamennyiséghez tartozó Kapacitás Lekötés után, …………….. Ft + ÁFA szolgáltatási díj megfizetése 

esetén, …………….Ft + ÁFA keretösszeg illet meg, mely keretösszeget a Kedvezményes árú tárolói 

szolgáltatások (Expressz Szolgáltatások) igénybevételére fordíthat. 

A Rendszerhasználó, 2017. ………. napján … kWh  energiamennyiséghez tartozó Kapacitás Lekötést 

valósított meg, ezért megfelel az 1. sz. Mellékletben felsorolt és az 1. sz. Mellékletben meghatározott 

díjakon igénybe vehető Kedvezményes árú tárolói szolgáltatások (Expressz Szolgáltatások) 

igénylésére vonatkozó feltételeknek, így a Felek az alábbi szerződést kötik. 

I A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS HATÁLYA 

1. Az. 1. sz. Mellékletben felsorolt és az 1. sz. Mellékletben meghatározott díjakon igénybe vehető, 

Kedvezményes árú tárolói szolgáltatások („Expressz Szolgáltatások”) igénybevételére vonatkozó 

szerződés (továbbiakban: Szerződés) tárgya:  

a) a Rendszerhasználót az általa, összesen ……………….. kWh energiamennyiséghez 

tartozó Kapacitás Lekötés után, a VII.1. pontban meghatározott díj megfizetése 

esetén,  …………………..… Ft+ ÁFA, azaz ………………. Forint + ÁFA, Expressz 

Szolgáltatásokra igénybe vehető keretösszeg („Keretösszeg”) illeti meg.  

b) a Rendszerhasználó, az MFGT által nyújtott, az 1. sz. mellékletben felsorolt 

Expressz Szolgáltatásokat, az ugyanezen mellékeltben meghatározott 

kedvezményes díjon veheti igénybe a jelen Szerződésben meghatározott 

feltételekkel, a 2017/2018-as tárolói év során mindaddig, amíg az „a” pontban 

meghatározott Keretösszeg felhasználásra nem kerül.  

c) az 1. sz. mellékletben meghatározott Expressz Szolgáltatások igénybevételének 

módja: 

i. a Rendszerhasználó bejelenti, hogy melyik Expressz 

Szolgáltatásból, milyen mennyiséget kíván igénybe venni 

ii. a Felek a megjelölt Expressz szolgáltatásra – a jelen szerződés, 

illetve a megjelölt Expressz szolgáltatásra vonatkozó 

szerződésben, illetve az ÁSZF-ben meghatározott feltételek (pl.: 

nominálás, allokálás stb.) alapján – szerződést kötnek.  

iii. további mennyiség igénybevételének módjai: 

1. a III.2. pontban meghatározott módon, vagy  

2. új legalább 1 000 000 kWh energiamennyiségnyi 

Kapacitás Lekötést követően a szolgáltatási díj 

megfizetésével. (Az új lekötéshez tartozó Keretösszeg és 

a korábbi lekötéshez tartozó Keretösszeg összeadódik.)  



2. A Szerződés 2019. április 1. 06:00 óráig tartó határozott időtartamra jött létre, azzal, hogy az 

MFGT az I.3. pontban foglaltaknak megfelelően, az Expressz Szolgáltatások igénybevételének 

lehetőségét kizárólag a 2017/2018-as tárolói évre vállalja. A 2018/2019-es tárolói évben a 

Rendszerhasználó, - amennyiben a nem került felhasználásra - a III.4. pontban meghatározott 

módon jogosult a Keretösszeg legfeljebb 50%-át felhasználni.  

3. A Felek az 1. sz. mellékletben feltüntetett Expressz Szolgáltatások, kedvezményes, – az. 1. sz. 

mellékletben meghatározott – díjakon történő igénybevételére és nyújtására szerződnek. A 

szerződéses betárolási ciklus 2017. április 1-én 06:00 órakor kezdődik, és 2017. október 1-én 

06:00 órakor fejeződik be. A szerződéses kitárolási ciklus 2017. október 1-én 06:00 órakor 

kezdődik, és 2018. április 1-én 06:00 órakor fejeződik be. Az Expressz Szolgáltatások közül, a Flex 

plusz Választható Szolgáltatás és / vagy Storage plusz Választható Szolgáltatás és / vagy Napi 

Peak Plusz Választható Szolgáltatás és / vagy Intraday Nomination plusz Választható Szolgáltatás 

is ebben az időtartamban vehető igénybe.  

4. Az Expressz Szolgáltatások igénybevételének pontos feltételeit az igényléskor megkötött 

mintaszerződés és az ÁSZF tartalmazza. (A mintaszerződések és az ÁSZF elérhető az MFGT 

honlapján.) 

5.  A jelen szerződés keretében igénybe vett Expressz Szolgáltatások másodlagosan nem 

kereskedhetők. 

6. A jelen szerződésből származó jogosultságok és / vagy kötelezettségek, az MFGT előzetes írásbeli 

jóváhagyása nélkül nem engedményezhetők, illetve vállalhatók át.    

II ÁLTALÁNOS  FELTÉTELEK 

1. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen szerződés keretében igénybe vett 

szolgáltatásokra (Expressz Szolgáltatásokra) vonatkozó mintaszerződésekben és az Általános 

Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF), Üzletszabályzat 4. számú mellékletben foglaltak 

az irányadók. 

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

MFGT internetes honlapján (www.magyarfoldgaztarolo.hu) elérhető – ÁSZF tartalmát 

megismerte, és a Szerződés részének tekinti, és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Felek 

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) 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 RENDSZERHAZNÁLÓ RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ KERETÖSSZEG 

1. Az Expressz Szolgáltatások igénybevételére a Rendszerhasználónak …………..-Ft + ÁFA Keretösszeg 

áll rendelkezésére. A Keretösszeget a Rendszerhasználó jelen szerződés feltételeinek 

megfelelően saját választása szerint használhatja fel.   

2. A Rendszerhasználó az alábbiak szerint jogosult a Keretösszeg növelésére. A III.1. pontban 

meghatározott Keretösszeg maximum 50%-nak befizetése esetén a Keretösszeg mértéke a 

befizetéssel arányos mértékben megemelkedik. A jelen szerződés időtartama alatt a Keretösszeg 

legfeljebb két alkalommal növelhető, oly módon, hogy egy alkalommal maximum a Keretösszeg 

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


50%-nak mértékéig lehet a Keretösszeget megnövelni, azaz a megnövelt Keretösszeg maximuma 

az 1) pontban meghatározott Keretösszeg kétszerese lehet. Az emelésről a felek 

szerződésmódosítást írnak alá és az emelések mértéke minden esetben hozzáadódik a 

Keretösszeghez. 

3. Amennyiben a Rendszerhasználó nem használja fel a 2017/2018 tárolói év során a Keretösszeg 

50%-át, a Keretösszeg 50%-a és a felhasznált Keretösszeg különbsége a 2017/2018-as tárolói évet 

követően nem használható fel, azt az MFGT nem fizeti vissza.  

4. A Rendszerhasználó – amennyiben nem használta fel, – legfeljebb a Keretösszeg 50%-át jogosult 

a 2018/2019-es tárolói évben, az MFGT által meghirdetett tárolói szolgáltatásra mindenkor 

hatályos üzletszabályzatban meghirdetett díjon felhasználni. A 2018/2019 tárolói év végéig el 

nem használt Keretösszeg a 2018/2019-es tárolói évet követően nem használható fel. 

5. Az MFGT nem kötelezhető az Expressz Szolgáltatás nyújtására abban az esetben, ha az igényelt 

mennyiség díját nem fedezi a Rendszerhasználó részére aktuálisan rendelkezésre álló 

Keretösszeg.  

6. Az MFGT vállalja, hogy az Expressz Szolgáltatások díjazása és azok köre a jelen szerződés hatálya 

alatt változatlan marad. 

IV INFORMÁCIÓÁRAMLÁS 

1. Az MFGT a Rendszerhasználó által az adott hónapban igénybe vett Expressz Szolgáltatásokról, az 

annak terhére igénybe vett szolgáltatások összegéről, és a Keretösszeg aktuális egyenlegéről 

havonta – a naptári hónap utolsó napjával, mint fordulónappal - küld kimutatást a 

Rendszerhasználó részére. 

2. A fel nem használt Keretösszeg mértékéről az MFGT 2017.12.31-i fordulónappal, valamint a 

2017/2018-as tárolói évet követően 2018.03.31-i fordulónappal egyenlegközlő formájában 

tájékoztatja a Rendszerhasználót.  

3. 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. 

4. A Felek közötti információáramlást és adatszolgáltatást az ÜKSZ és az ÁSZF szabályozza. 

V A SZOLGÁLTATÁS DÍJA, FIZETÉS MÓDJA, HAVI ELSZÁMOLÁS  

1. A III.1. pontban meghatározott Keretösszeg, – azaz az Expressz Szolgáltatások igénybevételéért 

fizetendő – díj: ……………………-Ft + ÁFA („Keretösszeg Díja”).  

2. A Keretösszeg Díja egy összegben, a jelen szerződés aláírását követő 15 naptári napon belül 

fizetendő. 

3. Az „Expressz szolgáltatás csomag”szerződés megkötésekor az MFGT részéről a tárolói időszak 

végéig szóló időszakos elszámolású számla kerül kiállításra. A szerződés létrejöttének a feltétele a 

teljes számlázott összeg megfizetése. 



4. A szerződés hatálya alatt az MFGT a havi tényleges szolgáltatás igénybevételről számviteli 

bizonylatot állít ki, meghatározva ezzel a még rendelkezésre álló keretösszeget jelen szerződés 

IV.1 és IV.2 pontja értelmében. 

5. A III.2. pontban meghatározott, Keretösszeg emelés esetén – szerződésmódosítást követően –

újabb, a tárolói időszak végéig szóló időszakos elszámolású számla kerül kiállításra. A 

szerződésmódosítás létrejöttének a feltétele az emelés kapcsán számlázott összeg teljes 

egyösszegű megfizetése.  

6. A Napi Peak plusz, Storage plusz és az Intraday Nomination plusz szolgáltatás igénybevétele 

esetén, amíg a Rendszerhasználó Keretösszegét ki nem meríti a szolgáltatások ellenértéke a 

Keretösszegből kerül levonásra. A Keretösszeg erejéig a Rendszerhasználó az 1. sz. mellékletben 

meghatározott díjakon jogosult igénybe venni az Expressz Szolgáltatásokat.  

7. A Rendszerhasználónak a „Expressz szolgáltatás” csomag keretösszege kapcsán 2017/2018 

tárolói év utolsó napján 50% „Take or pay” (TOP) kötelezettsége van. A 2017/2018 tárolói év 

végén a Keretösszeg 50%-ból fennmaradó, el nem használt összeg „Take or Pay” (TOP) 

kötelezettségként kerül elszámolásra, és MFGT azt már nem fizeti vissza. 

8. A Keretösszeg fennmaradó 50%-a, a 2018/2019 tárolói évre átvihető (shift), és az akkor 

igénybevett, aktuális árú szolgáltatások igénybevételére felhasználható. 

9. A 2018/2019 tárolói év végén az áthozott Keretösszegből fennmaradó összeg „Take or pay” (TOP) 

kötelezettségként kerül elszámolásra, és azt az MFGT azt már nem fizeti vissza. 

VI IRÁNYADÓ JOG, VITÁK RENDEZÉSE 

A szerződésre és az esetleg felmerülő vitás kérdésekre egyaránt a magyar jog szabályai az irányadóak. 

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 az Energetikai 

Választottbíróság (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. 

VII HATÁLYBA LÉPÉS 

A jelen szerződés, illetve a III.3. pontban meghatározott Keretösszeg növelés hatályba lépésének 

feltétele, hogy a Keretösszeg díja, illetve növelés esetén a Keretösszeg növelésének díja az MFGT 

bankszámláján jóváírásra kerüljön. 

VIII EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

Kapcsolattartók 



Szerződést érintő kérdésekben: 

A MFGT részéről:                        

                                    Tel:       

                                    Fax:      

                                    e-mail:   

 

A Rendszerhasználó részéről:   

Tel: +36    

Fax: +36  

e-mail:  

Jelen Szerződés a csatolt mellékletekkel érvényes, melyek a szerződés elválaszthatatlan részét 

képezik. 

 

Budapest, 

 

Magyar Földgáztároló Zrt. 

 

Rendszerhasználó 

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

 

              

  



Mellékletek: 

1. sz. Melléklet – A Keretösszeg terhére igénybe vehető „Expressz szolgáltatások” és díjai: 

Sorszám Megnevezés Tartalom Keretösszegre 
gyakorolt hatása 

Ár 

1 

„Csak mobil” 
kapacitás lekötés 

A keretösszeg értékének 
70%-áig köthető le. Az ily 
módon lekötött mobil 
kapacitás a 
Rendszerhasználó egyéb 
szerződéseiben szereplő ki- 
és betár kapacitással 
tölthető fel illetve tárolható 
ki, valamint amennyiben az 
MFGT honlapján leköthető 
Napi peak plusz kapacitást 
hirdet meg, akkor a jelen 
táblázat 4. pontja szerinti 
feltételekkel vagy 
amennyiben a 
Rendszerhasználónak már 
nem áll rendelkezésre 
Keretösszeg Napi Peak 
plusz listaáron. 

Csökkenti 0,1887 Ft/kWh 

2 Keretösszeg shift A következő tárolói évre 
átvihető keretösszeg, de 
kizárólag nem „Expressz” 
termékre elkölthető 
keretösszeg 

Maximum a 
keretösszeg 50%-a 
átvihető  

- 

3 Kapacitás shift 
(kapacitás 
profilozás) 

A Rendszerhasználó tárolói 
éven belül ciklusonként 
legfeljebb három időszakra 
bontva és legfeljebb 5%-os 
mértékben 
megváltoztathatja 
(növelheti, ill. csökkentheti) 
napi be- és kitárolási 
kapacitásainak (kWh/nap) 
mértékét oly módon, hogy 
az adott tárolói ciklus végén 
a ciklusonkénti módosított 
kapacitások átlaga 
megegyezik az eredetileg 
lekötött, szerződéssel 
érintett napi kapacitás 
mértékével. 
A tetszőlegesen 
megválasztható három 
időszak és a változtatások 
mértéke legkésőbb a 
szerződés aláírását követő 

Nem csökkenti - 



harmadik nap végéig 
lehetséges. A szolgáltatás 
igénylését követően az 
MFGT ellenőrzi, majd 
visszaigazolja az igény 
befogadását. 
Amennyiben a 
Rendszerhasználó a 
megadott időpontra nem 
adja le igényét, az MFGT-
nek nem áll módjában 
biztosítani a szolgáltatást. 
A szolgáltatás csak a 
Kedvezményes árú tárolói 
szolgáltatások („Expressz 
Szolgáltatások”) csomag 
keretén belül vehető 
igénybe. 

4 Be-, kitárolási 
kapacitás növelés 

A Keretösszegnek 
megfelelő értékig Napi peak 
plusz nem megszakítható 
ki- és betár csúcskapacitás 
szolgáltatás 90%-os 
díjkedvezménnyel vehető 
igénybe. 

Csökkenti 0,0325 Ft/kWh 

5 Ciklusváltás 
eltolása 

A keretösszeg 2%-nak 
megfelelő értékű a jelen 
táblázat 1. pontjában 
részletezett, megvásárolt 
„Csak mobil” kapacitás 
mennyiségre a ciklusváltás 
időpontja ±15 napos sávban 
módosítható. 

Nem csökkenti - 

6 Ellenirányú 
tárolás 

A Keretösszegnek 
megfelelő értékig be-, 
kitárolási ciklussal 
ellentétes ellenirányú 
tárolást biztosító Storage 
plusz szolgáltatás 90%-os 
díjkedvezménnyel vehető 
igénybe. 

Csökkenti 0,0325 Ft/kWh 

7 Órás nominálás 
toleranciasávon 
felüli módosítása 

A Keretösszegnek 
megfelelő értékig a Tárolói 
gáznapon belüli 
rugalmasság (Intraday 
nomination plusz) 
szolgáltatás, amely a 
gáznap első nominálásától 
toleranciasávot meghaladó 
mértékben történő 
újranominálás lehetőségét 

Csökkenti 0,0325 Ft/kWh 



biztosítja, 90%-os 
díjkedvezménnyel vehető 
igénybe. 

 


