
Profitsharing szolgáltatás 

 

A Profitsharing szolgáltatás tárgya a Rendszerhasználó tulajdonában lévő földgáz tárolása, valamint 

nem megszakítható be- és kitárolása az MFGT tulajdonában és üzemeltetésében lévő magyarországi 

földalatti gáztárolókba, valamint a Rendszerhasználó által a betárolt gáz értékesítéséből (FGSZ KP 

Trading Platformon HEG típusú vételi/eladási ügyletekből) származó nyereség megosztása. 

A szolgáltatás díja a mobilgáz kapacitás díjából és a forgalmi díjakból és a Rendszerhasználó által a 

betárolt gáz értékesítéséből (FGSZ KP Trading Platformon HEG típusú vételi/eladási ügyletekből) 

származó nyereségnek az MFGT-t megillető részéből épül fel. A forgalmi díj a betárolási forgalmi 

díjból és a kitárolási forgalmi díjból tevődik össze, melyeket a Rendszerhasználó a hatályos MEKH 

rendelet szerint fizeti, a havi forgalom alapján. A MEKH rendelet díjtételeinek módosításai, azok 

hatályba lépésével egy időben a Földgáztárolási Szerződés részévé válnak, így a Felek a 

módosításokat a jogszabály hatályba lépésétől alkalmazzák a betárolási forgalmi díj és a kitárolási 

forgalmi díj vonatkozásában. A mobilgáz kapacitás díja a szerződéses időszak alatt megegyezik a 

Rendszerhasználó eredményes ajánlatában megadott ajánlati árral. 

A nyereségmegosztás alapelvei: 

a Rendszerhasználó által, a betárolt gáz FGSZ KP Trading Platformon HEG típusú eladási ügyletekből 

származó nyereségének megosztása a meghirdetésben rögzített arányban történik az MFGT-vel. 

a Rendszerhasználó által, a betárolt gáz FGSZ KP Trading Platformon HEG típusú eladási ügyletekből 

származó nyereség meghatározása az ügyletekből származó bevételének költségekkel csökkentett 

értékével történik. 

A Profitsharing Választható szolgáltatás a technikai aránynál gyorsabb be- és kitárolást tesz lehetővé, 

mégpedig úgy, hogy díja magában foglalja a lekötött be- és kitárolási kapacitás mértékéig 

meghirdetett időszak szerinti tárolási iránnyal ellentétes földgáz-forgalmazás díját is (Storage plusz).  

Az adott meghirdetés tartalma: 

- Ajánlati időszak 

- meghirdetett csomagok darabszáma, egy csomag tartalma 

- a Rendszerhasználó által elszámolható költségek pontos leírása, 

- a Rendszerhasználó által elért profit meghatározásának részletes leírása, 

- a költségek és profit elszámolásának menete. 

A szolgáltatás konkrét paramétereire vonatkozó információkat minden esetben az adott évi aktuális 

szolgáltatásmeghirdetés tartalmazza. 

 

 


