
N Y I L A T K O Z A T 

A …………………………………….. (a továbbiakban: Kölcsönvevő) és a Magyar Földgáztároló Zrt. (a 

továbbiakban: MFGT) 2016. …………………-én földgáztárolásra vonatkozó kapacitás-lekötési szerződést 

kötött. A szerződéses kötelezettségei teljesítésének biztosítékára a Kölcsönvevő 2016. …………………-

én nyilatkozatot adott ki, amelyben rögzítette, hogy bankgarancia helyett az általa az MFGT földalatti 

földgáztárolóiba betárolt gázt felajánlja a 2016/2017 tárolási évre vonatkozó szerződéses díjak 

fedezetére. 

Jelen nyilatkozat aláírásával a Kölcsönvevő megadja a jogot az MFGT számára ahhoz, hogy a 2016. 

………………-én megkötött 2016/2017 tárolási éves földgáztárolásra vonatkozó kapacitás-lekötési 

szerződése keretében betárolt földgáz energiamennyiségből, az MFGT-vel 2016.………………n 

megkötött Földgáz Kölcsön Adásáról és Kölcsön Vételéről szóló Szerződés alapján kölcsönadott 

földgáz visszapótlásának (betárolásának) elmulasztása esetén, a visszapótolni (betárolni) elmulasztott 

földgáz energiamennyiséggel  megegyező energiamennyiségű földgázt és a Kölcsönadott Földgázhoz 

tartozó mobilgáz készlethez tartozó mobilkapacitást az MFGT a nevére átírjon az MFGT informatikai 

rendszerében, amellyel az MFGT e földgáz energiamennyiség tekintetében tulajdonjogot szerez és 

ezen energiamennyiséggel szabadon rendelkezhet, azzal, hogy a teljes – a Kölcsönvevő által –  

visszaadandó energiamennyiségbe az ilyen módon az MFGT tulajdonába kerülő földgáz 

energiamennyiség beszámítandó. A fenti beszámítás és tulajdonjog átruházás célja a Kölcsönvevő 

által visszapótolni elmulasztott földgáz pótlása, amely kizárólag a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. 

törvény 141/G. § esetén alkalmazandó, ha az ajánlattétel napját a miniszter rendeletben 

meghatározta. 

A Kölcsönvevő, mint földgáztárolási szolgáltatást igénybe vevő Kölcsönvevő kijelenti, hogy jelen 

nyilatkozata a 2016. ……………….-én kiadott nyilatkozatának kiterjesztéseként értelmezendő, azaz 

mindkét szerződéses kötelezettségét teljes körűen biztosítja. 

A Kölcsönvevő kijelenti továbbá, hogy a 2016. ………………..-én kiadott nyilatkozata jelen kiterjesztéstől 

függetlenül, önállóan és változatlan tartalommal hatályos marad, valamint, hogy az azon 

nyilatkozatában rögzített szabályok jelen nyilatkozatnak is azonos hatályú részét képezik. 

 

Budapest, 2016. augusztus 31. 

 

 

         

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

Magyar Földgáztároló Zrt.     Kölcsönvevő 

 
 



 

M E G H A T A L  M A Z Á S 

Alulírott, …………… és ………………….., mint a ……………………………. (Székhely: ………………………..), adószám: 

…………………….., cégjegyzékszám: ……………………….) (továbbiakban Kölcsönvevő) cégjegyzésre jogosult 

képviselői ezennel  

 

m e g h a t a l m a z o m 

 

a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1138 Budapest, 

Váci út 144-150., Adószám: 12543317-2-44, Cégjegyzék szám: Cg.: 01-10-045043), 

(továbbiakban MFGT), hogy a Kölcsönvevő által az MFGT gáztárolóiba a 2016/2017 tárolói 

évben, a Felek között 2016. ………………..-én megkötött földgáztárolásra vonatkozó kapacitás-

lekötési szerződés keretében betárolt földgázzal szabadon rendelkezzen, ezzel kapcsolatban 

valamennyi tevékenységet (pl. adminisztratív teendők) ellássa  a Földgáz Kölcsön Adásáról és 

Kölcsön Vételéről szóló Szerződés alapján kölcsönadott földgáz visszapótlásának 

(betárolásának) elmulasztása esetén, amennyiben, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. 

törvény 141/G. § alapján az ajánlattétel napját a miniszter rendeletben meghatározta . 

 

Jelen meghatalmazás vissza nem vonható és mindaddig hatályban marad, amíg a 

Kölcsönvevőnak a tárolói díjakat maradéktalanul meg  nem fizette az MFGT részére.  

 

Budapest, 2016. augusztus 31.         

Kölcsönvevő: 

 

 

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

 

 

A meghatalmazást elfogadom: 

 

 

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

Kriston Ákos      Deme Krisztián 

Vezérigazgató-helyettes    Kereskedelem, Marketing, Szabályozás vezető 

Magyar Földgáztároló      Magyar Földgáztároló  

Zártkörűen Működő Részvénytársaság   Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 


