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NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZKITÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA 
VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS 

 
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: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8. 

levelezési címe: 1399  Budapest, Pf. 645.  

számlavezető pénzintézete: CITIBANK 

számlaszáma: 10800007-00000000-13714002 

számlázási cím: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8. 

adószáma: 12543317-2-44 

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

a továbbiakban, mint MFGT 

 

 

ill. együttesen, mint Felek között az alulírott helyen és napon került aláírásra az alábbi feltételekkel: 
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I A KERETSZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS HATÁLYA 

1. A jelen Napi Peak plusz Földgázkitárolási Szolgáltatás Igénybevételére és Nyújtására Vonatkozó 
Keretszerződés (továbbiakban: Keretszerződés) tárgya a Rendszerhasználó tulajdonában lévő 
földgáz nem megszakítható kitárolása az MFGT tulajdonában és üzemeltetésében lévő 
magyarországi földalatti gáztárolókból, a III. fejezetben szereplő mennyiségi paraméterek mellett. 
A Napi Peak plusz Földgázkitárolási szolgáltatás keretében a Rendszerhasználónak lehetősége van 

addicionális napi kitárolási kapacitást vásárolni a már meglévő, minimum technikai arányon 
lekötött kitárolási kapacitása mellé. Az ily módon lekötött napi kitárolási csúcskapacitás a 
Rendszerhasználó által már korábban, Földgáztárolási szerződés (továbbiakban: alapszerződés) 
keretében leszerződött, meglévő mobilkapacitásba betárolt földgáz gyorsabb kitárolását teszi 
lehetővé. A Napi Peak plusz Földgázkitárolási szolgáltatás keretében lekötött kitárolási 
csúcskapacitások külön kerülnek elszámolásra, és nem vonódnak össze a már meglévő, 
alapszerződésben lekötött kapacitások díjával. Az éves alapszerződésben rendelkezésre álló 
lekötött kitárolási kapacitás és a napi kitárolási kapacitás együttesen vehető igénybe. 

2. A Rendszerhasználó, a jelen Keretszerződés alapján, a III./2.) pontban meghatározott módon 
tudja a Napi Peak plusz kitárolási csúcskapacitás lekötési igényét jelezni és az MFGT 
visszaigazolása esetén, a kapacitást lekötni. 

A jelen Keretszerződés alapján a Rendszerhasználó nem vállal kötelezettséget addicionális napi 
kitárolási kapacitás tényleges lekötésére.  

A jelen Keretszerződés alapján az MFGT abban az esetben vállal kötelezettséget az addicionális 
napi kitárolási kapacitások biztosítására, amennyiben: 

(i) van még ténylegesen rendelkezésre álló addicionális napi kitárolási kapacitás és 

(ii) nincs műszaki akadálya az addicionális napi kitárolási kapacitások nyújtásának és 

(iii) a Rendszerhasználónak semmilyen jogcímen nincsen lejárt tartozása az MFGT-vel 
szemben.    

3. Felek rögzítik, hogy a Rendszerhasználó rendelkezik földgáztárolásra kötött alapszerződéssel és 
minimum technikai arányú tárolói kapacitás lekötéssel a 2015-2016 tárolói évre, amelyek a jelen 

Keretszerződés létrejöttének feltételei is. 

4. A Felek a Napi Peak plusz Földgázkitárolási szolgáltatás (addicionális napi kitárolási kapacitás) 
igénybevételére és nyújtására szerződnek. A jelen Keretszerződés értelmében az MFGT a 
Rendszerhasználó III./2. pont alapján megadott és visszaigazolt kapacitás lekötése alapján, gázt 
tárol ki a földgáztárolóból. 

5. A jelen szerződéssel érintett időszak 201_. ______  __. 06:00 órától 201_. _____ __. 06:00 óráig 
tart, amely az MFGT által meghirdetett kitárolási ciklus része.  
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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 MFGT 
internetes honlapján (www.magyarfoldgaztarolo.hu) elérhető – ÁSZF tartalmát megismerte, a 

Szerződés részének tekinti, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Felek a 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 TÁROLÁSI KAPACITÁSOK BIZTOSÍTÁSA 

1. A Rendszerhasználó által lekötött Napi Peak plusz kitárolási csúcskapacitások mértéke, a 
Rendszerhasználó által igényelt – és az MFGT által visszaigazolt – lekötéseknek megfelelően 
alakul.  

A Rendszerhasználó a lekötési igényét az egyes gáznapokra vonatkozóan e-mailben is jelezheti az 

MFGT felé.   

Amennyiben az MFGT visszaigazolja a Rendszerhasználó igényét, az adott napra vonatkozóan a 
Napi Peak plusz kitárolási csúcskapacitások igénybevételére vonatkozó egyedi szerződés létrejön 
a felek között. 

Az elszámolás alapját az MFGT által visszaigazolt kapacitásmennyiség képezi.   

2. A Napi Peak plusz kitárolási csúcskapacitásokra vonatkozó igény leadása és visszaigazolása (a napi 
lekötésekre vonatkozó egyedi szerződés létrejötte) a jelen pontban meghatározott módon 
történik. A Rendszerhasználó a Napi Peak plusz kitárolási csúcskapacitások igénybe vételéhez 
köteles legkésőbb a megelőző gáznapon 16:00 óráig az MFGT felé jelezni a többlet kitárolási 
kapacitás igényét. A Napi Peak plusz kitárolási csúcskapacitás termékkel kapcsolatos 
igénybejelentésre kizárólag a szerződésben megjelölt kapcsolattartó(k) jogosult(ak). Az MFGT 

17:00 óráig visszaigazolja a Rendszerhasználónak, hogy az igénybe venni kívánt mennyiségű Napi 
Peak plusz kitárolási csúcskapacitások rendelkezésre állnak-e. A felek között az adott gáznapra 
vonatkozó Napi Peak plusz kitárolási csúcskapacitás igénybevételére és nyújtására vonatkozó 
egyedi szerződés a kapacitás igény MFGT általi visszaigazolásával jön létre.   

3. Az MFGT – jelen szerződés keretei között – nem kötelezhető a Keretszerződés III.1. pontjában 
meghatározott csúcskapacitásokat meghaladó kitárolási kapacitások biztosítására.  

http://www.eon-foldgaz-storage.com/
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4. A Rendszerhasználó által lekötött Napi Peak plusz kitárolási csúcskapacitások másodlagos 
kapacitás kereskedelem tárgyát nem képezhetik, az ilyen tranzakciókat az MFGT nem vezeti át az 
Informatikai Platformján.  

IV FÖLDGÁZ ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, MÉRÉS, ELSZÁMOLÁS 

Az MFGT az Üzletszabályzat 1.3.2. pontban leírtaknak megfelelően együttesen kezeli a tárolókat. 

A földgáz átadás-átvétel, mérés, elszámolás az éves földgáztárolási alapszerződésben 
foglaltaknak megfelelően történik.  

V OPERATÍV INFORMÁCIÓÁRAMLÁS 

1. Az MFGT napi munkája során a Rendszerhasználóval szemben vállalt kötelezettségei teljesítése 
érdekében együttműködik a szállítási rendszerirányító 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. 

VI A NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZKITÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS DÍJA  

1. A szolgáltatás napi díja 

addicionális kitárolási kapacitás díj:  0,325 HUF + ÁFA / kWh / nap 

A Rendszerhasználó a szolgáltatási díjat az adott hónapban összesen lekötött napi többlet 
kitárolási (csúcs)kapacitások alapján, a tárgyhónapot követően köteles megfizetni, amely díj nem 
tartalmazza a forgalmi díjakat. 

2. Az MFGT a számlát a Rendszerhasználó által benyújtott, és az MFGT által visszaigazolt többlet 
kitárolási (csúcs)kapacitás igények alapján tárgyhónapot követően állítja ki. A forgalmi díjak 

összege a tényleges havi forgalom alapján, a mindenkor hatályos Tarifarendelet szerint, havonta 
kerülnek kiszámlázásra. az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 58. §. 
(1) alapján időszakosan. 

VII IRÁNYADÓ JOG, VITÁK RENDEZÉSE 

A szerződésre és az esetleg felmerülő vitás kérdésekre egyaránt a magyar jog szabályai az 
irányadóak. 
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A Felek megállapodnak abban, hogy a keretszerződéssel 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 az Energetikai Választottbíróság (Budapest) 
kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. 
Az eljáró választottbírók száma három. Az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni. 

VIII A SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE 

Jelen Keretszerződés a mindkét fél általi aláírás napján jött létre, lépett hatályba és 2016.04.01. 
napján 6.00. óráig tartó határozott időtartamra szól.  

IX BIZTOSÍTÉKOK 

1. A Rendszerhasználó a jelen keretszerződés aláírásával és külön íven szövegezett nyilatkozatában 
(„Nyilatkozat”) hozzájárul, hogy a felek közötti éves kapacitás lekötési szerződés alapján általa 
nyújtott biztosítékot az MFGT, a jelen Keretszerződés alapján fennálló fizetési kötelezettség nem 

teljesítése esetén is igénybe vegye. A Nyilatkozat a jelen Keretszerződés mellékletét képezi.  

2. Amennyiben a Rendszerhasználónak lejárt fizetési kötelezettsége áll fenn a jelen Keretszerződés 
alapján az MFGT-vel szemben, úgy tudomásul veszi, hogy a jelen Keretszerződés alapján nem 
nyújthat be kapacitás igényt.  

X EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

1. Kapcsolattartók 

Szerződést érintő kérdésekben: 

A Rendszerhasználó részéről:  

    Tel:  

 Fax:   

e-mail:   

A MFGT részéről:    

   Tel:  

   Fax:  
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e-mail:  

Napi operatív kapcsolattartás témáiban: 

A Rendszerhasználó részéről:  

Tel:  

Fax:  

e-mail:  

 A MFGT részéről:  Diszpécser szolgálat 

Tel: 0036 52 362-574 

Fax: 0036 52 558-048 

e-mail: dispatcher@mfgt.hu 

 

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

 

 Mellékletek: 

1. Nyilatkozat 

 

Budapest, 201_. __. __. 

 

Magyar Földgáztároló Zrt. Rendszerhasználó 

 

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