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SZERZŐDÉS GÁZKÖLCSÖN IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ JOG ALAPÍTÁSÁRÓL 

 

amely egyrészről a 

székhelye:  

levelezési címe:  

számlavezető pénzintézete:  

számlaszáma:  

számlázási cím:  

adószáma:  

cégbíróság és cégjegyzék száma:  

a továbbiakban, mint Kölcsönvevő 

 

és másrészről az Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 

székhelye: 1138 Budapest, Váci út 144-150. 

levelezési címe: 1399  Budapest, Pf. 645.  

számlavezető pénzintézete: CITIBANK 

számlaszáma: 10800007-00000000-13714002 

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

adószáma: 12543317-2-44 

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

a továbbiakban, mint, Kölcsönadó, vagy MFGT 

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

 

ELŐZMÉNYEK 

A Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatal (MEKH) a 615/2015. sz. határozatával módosított 
1567/2013. sz. határozatával engedélyezte, hogy az MFGT „a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal által 
párnagázból átminősített saját tulajdonú mobil földgáz energiamennyiséget más engedélyes, vagy saját jogon 
eljáró felhasználó részére kölcsönadhatja, azzal, a feltétellel, hogy a kölcsönadott földgáz energiamennyiséget 
a Hivatal felszólítása esetén haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül teljes energiamennyiségben vissza 
kell pótolni. Az Engedélyes által, e pont alapján végzett földgáz kölcsönadás nem minősül földgáz kereskedelmi 
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tevékenyégnek. Az Engedélyes által e pont szerint végzett földgáz kölcsönadásról a szerződéskötést követő 5 
munkanapon belül köteles a Hivatalt tájékoztatni.” 

A MEKH fenti határozatában foglaltak figyelembevételével a Kölcsönadó, Gázkölcsön (továbbiakban 
„Gázkölcsön”) terméket fejlesztett ki. A Gázkölcsön igénybevételére a Kölcsönvevő vált jogosulttá, azzal, hogy 
a Kölcsönadó által 20__.  ..-i, Gázkölcsön Igénybevételére Vonatkozó Jog Alapítására kiírt árverésen 
meghirdetett … db csomagból … db csomagra vonatkozóan a legmagasabb (rendelkezésre tartási) díjra tett 
ajánlatot. A fentiek alapján a Kölcsönvevő a jelen szerződésben (továbbiakban „Szerződés”) rögzített feltételek 
mellett jogosultságot szerez a „Gázkölcsön” termék igénybevételére.  

I. Értelmező rendelkezések 

A jelen Szerződésben használt valamennyi fogalom jelentése – feltéve, hogy a jelen Szerződés kifejezetten 
másképpen nem rendelkezik – megegyezik a jelen Szerződés 1. sz. Mellékletét képező „Szerződés földgáz 
kölcsön adásáról és kölcsön vételéről” c. szerződésben használt fogalmak jelentésével. 

II. A szerződés tárgya létrejötte és hatálya 

1. A jelen Szerződés megkötésével, az MFGT, a VII. fejezet 1. pontjában meghatározott rendelkezésre 
tartási díj fejében, az V. fejezetben meghatározott Földgáz energiamennyiségre vonatkozó 
igénybevételi (kölcsönzési) jogot biztosít a Kölcsönvevő részére, azaz vállalja, hogy a II. fejezet 5. 
pontjában meghatározott időtartam alatt az egyesített tárolóban a Kölcsönvevő rendelkezésére tartja 
a Földgáz energiamennyiséget.  

2. Amennyiben a Kölcsönvevő az igénybevételi (kölcsönzési) jogával él, és a felek megegyeznek az 
energiamennyiség kölcsönvételi és visszaadási ütemezésében – a felek 2 munkanapon belül megkötik 
a jelen Szerződés 1. sz. Mellékletét képező „Szerződés földgáz kölcsön adásáról és kölcsön vételéről” c. 
szerződést.  

3. A Kölcsönvevő köteles a VII. fejezet 1. pontban meghatározott rendelkezésre tartási díjat megfizetni 
abban az esetben is, ha az igénybevételi (kölcsönzési) jogával nem él a jelen Szerződés hatálya alatt.  

4. A Szerződés, mindkét fél általi aláírással, határozott időtartamra jön létre.  

5. A Szerződés időtartama: a hatálybalépéstől kezdődően, 2017. április 15. gáznapjáig tart. 

III. Általános feltételek 

1. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az MFGT üzletszabályzatában és Általános Szerződési 

Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) foglaltak az irányadók. 

2. A Kölcsönvevő 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 a benne foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Felek a Magyar 

Energetikai és Közmű – szabályozási 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. 

http://www.magyarfoldgaztarolo./
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IV. A Felek jogai és kötelezettségei 

1. Felek kötelesek egymással a jelen Szerződés teljesítése során együttműködni, egymást időben 
értesíteni, a kapcsolódó díjakat, a jelen Szerződés rendelkezései szerint, előre fizetéssel megfizetni. 

2. A Kölcsönvevő nem vállal kötelezettséget arra, hogy az igénybevételi (kölcsönzési) jogával élni fog. 

3. Az MFGT abban az esetben vállalja a „Szerződés földgáz kölcsön adásáról és kölcsön vételéről” c. 

szerződés megkötését, ha a Földgáz energiamennyiség kölcsönvételi és visszaadási ütemezésében meg 

tud állapodni a Kölcsönvevővel. 

4. A Kölcsönadó nem kötelezhető a Szerződés VI. fejezetében meghatározott Földgáz 

energiamennyiséget meghaladó energiamennyiségű és fűtőértékű földgázra vonatkozóan 

igénybevételi (kölcsönzési) jog biztosítására.  

5. Az MFGT a „gázkölcsön” szolgáltatás nyújtására azzal a feltétellel kapott engedélyt, hogy a 
kölcsönadott energiamennyiséget, a MEKH felszólítása esetén haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon 
belül teljes mennyiségben vissza kell pótolni. Kifejezetten e körülményre tekintettel – a Kölcsönvevő 
elfogadja, hogy – az MFGT-t speciális – a VIII. fejezet 2. b. pontjában szabályozott – felmondási jog illeti 
meg.  

6. A jelen szerződés hatálya alatt a Kölcsönvevőnek – az általa kölcsönvett, majd az MFGT részére 
visszaadott földgáz energiamennyiség tekintetében – a gázkölcsön igénybevételére vonatkozó joga 
változatlanul fennáll. 

V. Az igénybevételi (kölcsönzési) joggal érintett Földgáz energiamennyisége 

A jelen Szerződés hatálya alatt, az MFGT által a Kölcsönvevő részére biztosított igénybevételi 

(kölcsönzési) joggal érintett Földgáz energiamennyisége:  

 ………………………….. kWh      

VI. A Kölcsönvevő részére biztosított igénybevételi (kölcsönzési) joggal érintett Földgáz 
energiamennyiség minősége 
 
Az MFGT az MSZ 1648 szabvány által előírt minőségi paraméterekkel rendelkező Földgázra biztosít 
igénybevétel (kölcsönzési) jogot a Kölcsönvevőnek.  
 

VII. Díjazás 
 

1. A Kölcsönvevő által az igénybevételi (kölcsönzési) jog ellentételezéseképpen fizetendő egyszeri 
rendelkezésre tartási díj: …………………………….- Ft + ÁFA/kWh. 

2. A díj fizetésének ütemezése  

A rendelkezésre tartási díjra vonatkozó számlát az MFGT a jelen szerződés megkötését követően 
jogosult kiállítani. A fizetési határidő, a vonatkozó számla kiállítását követő 15 napon belül esedékes. 
Amennyiben a Kölcsönvevő a jelen szerződés megkötésétől számított 15 napon belül igénybe kívánja 
venni a gázkölcsönt, a fizetési határidő a kölcsönzést megelőző banki nap. 
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VIII. A Szerződés megszüntetése 
 

1. A jelen Szerződés – a szerződésszegés miatti felmondás esetének kivételével – a II. fejezet 5. pontjában 
meghatározott valamelyik feltétel bekövetkezésekor szűnik meg. 

2. A Szerződés megszüntetése rendkívüli felmondással. 
a) Bármelyik fél jogosult a másik fél súlyos szerződésszegéséről történt tudomásszerzését követően, a 

szerződést, írásban, indokolás nélkül, azonnali hatállyal felmondani. 
b) Az MFGT azonnali hatállyal felmondhatja a jelen szerződést, ha 

- a Kölcsönvevő a VII. fejezet 2. pontjában meghatározott fizetési kötelezettségét az erre 
irányuló írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 3 munkanapon belül sem teljesíti. Ebben az 
esetben a Kölcsönvevő a Gázkölcsön szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogosultságát 
elveszti; 

- a MEKH felszólítja az MFGT-t, hogy a Földgáz energiamennyiséget haladéktalanul, (de 
legkésőbb 30 napon belül) pótolja vissza, ez esetben az MFGT abban az esetben is jogosult az 
azonnali hatályú felmondásra, ha a Kölcsönvevő már bejelentette igényét a földgáz 
energiamennyiség igénybevételére; 

- a Szerződés megkötése után – az MFGT megítélése szerint – a Kölcsönvevő körülményeiben 
olyan lényeges változás állt be, amely miatt a „Szerződés földgáz kölcsön adásáról és kölcsön 
vételéről” c. szerződésben vállalt lényeges kötelezettségeinek a teljesítése előreláthatóan nem 
elvárható, 

- a Kölcsönvevő az MFGT-t megtévesztette, és ez a szerződés megkötését vagy annak tartalmát 
befolyásolta, vagy  

- a Ptk. 6: 38.§-ban meghatározott egyéb okból, vagy 
- a Kölcsönvevővel szemben, bárki végelszámolási eljárást, csődeljárást, vagy felszámolási 

eljárást kezdeményez, vagy az illetékes hatóság a működési engedélyét felfüggeszti, vagy 
visszavonja, vagy  

- egyéb az MFGT által súlyosnak tekintett szerződésszegés miatt. 
 

3. A Szerződés megszűnése esetén az MFGT nem köteles a Földgáz energiamennyiségre vonatkozóan 
igénybevételi (kölcsönzési) jogot biztosítani a Kölcsönvevő részére. 
 

IX. Irányadó jog, viták rendezése 
 

A Szerződésre és az esetleg felmerülő vitás kérdésekre egyaránt a magyar jog szabályai irányadók. 
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 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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X.  Egyéb rendelkezések 
 

1. Kapcsolattartók 
Szerződést érintő kérdésekben: 
A Kölcsönadó részéről:  …………………. 
    Tel: ………………….. 
    Fax: …………………. 
    email: ………………………… 
A Kölcsönvevő részéről:   

     Tel:      
Fax:        
email:   
 
 

2. A Szerződés módosítása 
A jelen Szerződés, írásban, a Felek cégjegyzésre jogosult képviselői által aláírt szerződésmódosítás 
útján módosítható. A szóbeli, telefaxon, e mail útján történő módosítás lehetőségét a Felek 
kifejezetten kizárják. 

 

3. Érvénytelenség 
Ha a jelen Szerződés egyes rendelkezései érvénytelenek, hatálytalanok vagy kikényszeríthetetlenek, 
vagy azzá válnának, az nem érinti az egyéb rendelkezések érvényességét, hatályát vagy 
kikényszeríthetőségét. Ebben az esetben az érvénytelen, hatálytalan vagy kikényszeríthetetlen 
rendelkezést a Felek a lehető leghamarabb olyan rendelkezéssel pótolják, amelyben a Felek az 
érvénytelenség, hatálytalanság vagy kikényszeríthetetlenség ismeretében a Szerződés megkötésének 
időpontjában megállapodtak volna, annak érdekében, hogy a célzott eredményt elérjék. Ugyanez 
vonatkozik arra az esetre, ha a Szerződés teljesítése során kiegészítésre szoruló joghézagra derül fény.  
  

4. Irányadó jogszabályok  
A jelen Szolgáltatási Keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben, a mindenkor hatályos GET, a Vhr., 
az ÜKSZ, és a Ptk. rendelkezései, valamint a Kölcsönadó Üzletszabályzata az irányadók. 

 
Jelen szerződés a csatolt mellékletekkel érvényes, melyek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 
 
Budapest, 20__ ... …… ….. 
 
 
 
________________________ __________________________ 
Magyar Földgáztároló Zrt. 

Kölcsönadó   Kölcsönvevő  
 
Mellékletek: 

1. sz. melléklet: „Szerződés földgáz kölcsön adásáról és kölcsön vételéről” c. szerződés mintája 


