EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULT FELHASZNÁLÓK ELLÁTÁSHOZ SZÜKSÉGES, A KITÁROLÁSI
IDŐSZAK VÉGÉN A TÁROLÓBAN MARADT FÖLDGÁZKÉSZLET RÖVID TÁVÚ KITÁROLÁSÁRA
VONATKOZÓ EGYEDI SZERZŐDÉS („VBF+” 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:

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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ELŐZMÉNYEK
A Felek között a 2014/2015-ös tárolói évre vonatkozóan földgáztárolási szezonális alapszolgáltatás
igénybevételét lehetővé tevő szerződés („Alapszerződés”) volt hatályban, mely 2015. április 1.-én
6.00. órakor megszűnt. Az Alapszerződés megszűnésekor a Rendszerhasználónak …..MJ*
hőmennyiségű földgáza (pozitív zárókészlete) maradt az MFGT egyesítetten üzemeltetett
tárolójában, visszavezethetően az alábbi okokra.
A 2015/2016-os gázévet érintő, jelenleg is folyamatban lévő jogszabályi változások jelentős hatást
gyakorolnak a 2015/2016-os tárolói évre is. Ezek a változások az egyetemes szolgáltatásra jogosult
felhasználók ellátását végző engedélyes („Engedélyes”) rendszerhasználók gázpiaci magatartására is
kihatnak. Egyfelől a szabályozói háttér jelenleg nem tekinthető véglegesnek, másfelől ez a helyzet, az
Engedélyesek körében jelentős üzleti tervezésbeli bizonytalanságot okoz, amely kihatással lehet a
lakossági felhasználók ellátásbiztonságára is. Az MFGT a kialakult helyzetben, – különös tekintettel az
ellátásbiztonság folyamatos fenntartásának fontosságára a 2015/2016 tárolói év első hónapjában
(2015. április) - igénybe vehető, az előző tárolói év végén a tárolóban maradt földgázkészlet rövid
távú kitárolását lehetővé tevő szolgáltatást nyújt.
I
1.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS HATÁLYA
A jelen Egyetemes Szolgáltatásra Jogosult Felhasználók Ellátásához Szükséges a Kitárolási
Időszak Végén a Tárolóban Maradt Földgázkészlet Rövid Távú Kitárolására Vonatkozó Egyedi
Szerződés („VBF+”Szerződés) tárgya:
a) a Rendszerhasználónak, mint Engedélyesnek, – a 2014/2015-ös gázév végén, a
tárolóban maradt, – kizárólagos tulajdonában lévő földgáz tárolása (technikai
kitárolási és betárolási kapacitás biztosítása nélkül), valamint
b) ennek a földgáznak, a jelen szerződés hatálya alatt, – azaz már a betárolási
ciklusban, – a nem megszakítható, – függően a tároló műszaki
teljesítőképességétől maradéktalan fizikai kitárolása, a III. fejezetben szereplő
mennyiségi és a IV. fejezetben szereplő minőségi paraméterek mellett, valamint
c) a b) pontban meghatározott kitárolás az MFGT által biztosított – a III. fejezetben
részletezett – kitárolási csúcskapacitás igénybevételével valósítható meg. A
kitárolási csúcskapacitás igénybevételének feltétele minden esetben a tároló
műszaki teljesítőképességétől függ, továbbá
d) a Rendszerhasználó napi nominálásának 10%-ánál nagyobb pozitív, vagy negatív
opció felajánlása az MFGT egyesített tárolójának nullpontjára a Földgázszállító Zrt.
(FGSZ) felé (Flex plusz Választható Szolgáltatás).

*2015 április első napjaiban az FGSZ-szel történő elszámolás alapján a hőmennyiség csekély mértékben módosulhat.

oldal 2 / 7

2.

Jelen szerződés értelmében az MFGT a Rendszerhasználónak a 2014/2015 tárolói év végén a
tárolóban maradt földgázkészletét az I.4. pontban rögzített időszakban az egyesített tárolóban
megőrzi, majd a szintén az I.4. pontban rögzített időszakban a Rendszerhasználó erre
vonatkozó nominálása alapján kitárolja, valamint a Rendszerhasználó erre vonatkozó igénye
esetén Flex plusz Választható Szolgáltatást nyújt.

3.

A szerződés határozott időtartamra jött létre.

4.

A jelen szerződéshez kapcsolódó egyedi kitárolási ciklus 2015. április 01. 06:00 órától 2015.
május 01. 06:00 óráig tart.

5.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján betárolásra sem fizikai, sem virtuális
módon nincs lehetőség.

6.

A Rendszerhasználó a kitárolási szolgáltatást úgy tudja automatikusan igénybe venni, ha a
jelen szerződés hatálya alatt (kitárolásra vonatkozó) nominálást nyújt be.

7.

A Rendszerhasználó a Flex plusz Választható Szolgáltatás úgy tudja igénybe venni, ha a napi
nominálásának 10%-át meghaladó mértékű opciós igényt (HEGO) nyújt be.

II

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

1.

A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Üzletszabályzat 5. sz. mellékletében
található Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF), valamint – különösen az
árazás tekintetében – a termék meghirdetésben 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 azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A
Felek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (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
1.

A KITÁROLÁSI KAPACITÁSOK BIZTOSÍTÁSA
A I.4. pont szerinti szerződéses tárolási időtartamra vonatkozó, a Rendszerhasználó
rendelkezésére álló ESZ célú, tárolói, nem megszakítható kitárolás kapacitások:
kitárolási (csúcs) kapacitás:a Rendszerhasználó részére biztosított kitárolási kapacitások:
mobil……………MJ*
minimum 17 000 000 MJ/nap
maximum ………MJ/nap**

*2015 április első napjaiban az FGSZ-szel történő elszámolás alapján a hőmennyiség csekély mértékben módosulhat.
**a tároló fizikai korlátjának függvényében.
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2.

A Rendszerhasználó tudomásul veszi, hogy az aktuális 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 MFGT az Informatikai Platformján publikálja a Rendszerhasználók
részére.

3.

Amennyiben a Rendszerhasználónak, a I.4. pontban meghatározott, 2015. május 01. 06:00
órai véghatáridőt követően, a zárókészlete pozitív, az MFGT jogosult a 1/2013. MEKH rendelet
40.§-a szerint eljárni.

4.

Az MFGT a műszaki lehetőségek maximális kihasználásával mindent elkövet annak érdekében,
hogy a Rendszerhasználó által beadott napi minimum feletti nominálást elfogadja és ezzel a
lehető legrugalmasabb feltételeket biztosítsa Rendszerhasználó részére.

5.

Az MFGT anyagi felelősséggel tartozik a jelen szerződés alapján tárolt gáz hőmennyiségének
megőrzéséért, elszámolásáért és a szerződés III.1. pontja szerinti kitárolásért.

6.

Az MFGT nem kötelezhető a Szerződés III.1. pontjában meghatározott csúcskapacitásokat
meghaladó kitárolási kapacitások biztosítására, sem több mobilkapacitás biztosítására, sem a
tárolóban található mobil gáz térfogat mennyiséget meghaladó kitermelési tevékenységre.

7.

A jelen szerződés alapján igénybe vett mobil és kitárolási kapacitásokat a Rendszerhasználó
nem jogosult másodlagos kapacitás kereskedelmi piacon eladni

IV

A KITÁROLANDÓ GÁZ MINŐSÉGE
Az MFGT a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I.30.) Korm. rendelet 11. sz. melléklete által előírt minőségi paraméterekkel
rendelkező földgázt tárol ki.

V

FÖLDGÁZ ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, MÉRÉS, ELSZÁMOLÁS
Az MFGT 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 MFGT allokálja az egyes földalatti gáztárolókra. Az
MFGT kötelezettséget vállal az egyes tárolókra allokált nominált mennyiségek kiadására,
illetve nem teljesülés esetén a Rendszerhasználónál keletkező pótdíjak, egyensúlyozási
költségek megtérítésére.
OPERATÍV INFORMÁCIÓÁRAMLÁS

VI
1.

Az MFGT napi munkája során a Rendszerhasználóval szemben vállalt kötelezettségei
teljesítésére együttműködik a Földgázszállítás és rendszerirányítási engedélyessel.
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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, VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA

1.

A szolgáltatás díja: 0,234 HUF + ÁFA / MJ / 2015 április, mely díj magában foglalja a mobil
kapacitás díját, a betárolási ciklusban történő kitárolás díját, a kitárolási csúcskapacitás
igénybevételének díját és a Flex Plusz Választható Szolgáltatás díját, de nem foglalja magában
a forgalmi díjakat, mely az 1/2013. (VII.11.) MEKH Rendelet alapján kerül kiszámításra.

2.

A Tarifarendelet kitárolási forgalmi díjtételének módosítása, annak hatályba lépésével egy
időben a Szerződés részévé válik, így a Felek a módosítást a jogszabály hatályba lépésétől
alkalmazzák.

3.

Fizetési ütemezés:
a.
a termék díja két részletben fizetendő:
a. a III.1. pontban meghatározott hőmennyiségre vetített díj 50%-a a szerződés hatályba
lépésének napján, előlegbekérő alapján,
b. a fennmaradó 50%-ot pedig a III.1. pontban meghatározott hőmennyiség 50%-nak
kitárolásának napjáig, de legkésőbb 2015. április 15-ig, számla alapján fizetendő.
b.

a forgalmi díjak: utólag, jegyzőkönyv alapján kerülnek kiszámlázásra és a kibocsátástól
számított 30 napon belül fizetendő.

4.

Teljesítési időpont: a szolgáltatás díjának jóváírása az MFGT bankszámláján.

5.

A Rendszerhasználó tudomásul veszi, hogy kizárólag a szolgáltatás díjának fenti ütemezés
szerinti, előzetes megfizetése esetén jogosult a szolgáltatást igénybe venni. Az MFGT
mindaddig megtagadhatja a teljesítést, amíg a bankszámlájára az esedékes szolgáltatási díj
részlet meg nem érkezik.
IRÁNYADÓ JOG, VITÁK RENDEZÉSE

VIII

A Felek megállapodnak abban, hogy a jeleni Szerződéssel kapcsolatban esetleg felmerülő vitás
kérdéseket egymás között elsősorban tárgyalások útján rendezik.
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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 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.
IX

A SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE
Jelen szerződés a mindkét fél általi aláírással jön létre és a szerződés szerinti
földgázmennyiségre vetített díj 50%-nak az MFGT bankszámlájára történő beérkezésének
napján lép hatályba.

X

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Kapcsolattartók
Szerződést érintő kérdésekben:
A Rendszerhasználó részéről:
A MFGT részéről:

Deme Krisztián
Tel:

30/663-0124

Fax:

1/354-7045

e-mail: demek@mfgt.hu
A Rendszerhasználó részéről:
Tel:

+36

Fax:

+36

e-mail:
Napi operatív kapcsolattartás témáiban:
A Rendszerhasználó részéről:
Tel:

+36

Fax:

+36

e-mail:
A MFGT részéről:
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Diszpécser szolgálat

Tel.:
Fax:

52/362-574
52/558-048

e-mail: dispatcher@mfgt.hu
Jelen szerződés a csatolt mellékletekkel érvényes, melyek a szerződés elválaszthatatlan részét
képezik.

Budapest, 201…. március

Magyar Földgáztároló Zrt.
.....................................................................
igazgatósági tag

kereskedelmi vezető

1. sz. melléklet – Termékmeghirdetés
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Rendszerhasználó
……………………………..……………

