MEGSZAKÍTHATÓ BE- ÉS KITÁROLÁSI KAPACITÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ
SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
amely egyrészről a
székhelye:
levelezési címe:
számlavezető pénzintézete:
számlaszáma:
számlázási cím:
adószáma:
cégbíróság és cégjegyzék száma:
a továbbiakban, mint Rendszerhasználó

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

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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PREAMBULUM
Mindazon Rendszerhasználók számára, akik a ……….. gázévre vonatkozóan rendelkeznek földgáztárolói
kapacitás lekötési szerződéssel az MFGT-vel, az MFGT ………………………. napján honlapján Megszakítható Beés kitárolási irányú Kapacitás Szolgáltatást (továbbiakban Szolgáltatás) hirdetett meg.
A Rendszerhasználó, 20__. ___ __. napján ……………………………………………………… szerződést (továbbiakban
Tárolási Szerződés) kötött az MFGT-vel, amely(ek) összesen __ kWh mobilkapacitás, __kWh/nap nem
megszakítható betárolási és __ kWh/nap nem megszakítható kitárolási kapacitás igénybevételére jogosítják
fel. Tekintettel arra, hogy a Rendszerhasználó megfelelt a meghirdetésben foglalt feltételeknek és jelezte
szerződéskötési igényét, felek az alábbi szerződést kötik.

I

A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS HATÁLYA
1.

A jelen Be- és Kitárolási irányú Megszakítható Kapacitás Szolgáltatás Nyújtására Vonatkozó Szerződés
(továbbiakban: Szolgáltatási Szerződés) tárgya:
A Rendszerhasználó tulajdonában lévő földgáz megszakítható be- és kitárolása az MFGT tulajdonában
és üzemeltetésében lévő magyarországi földalatti gáztárolókba, a IV. fejezetben szereplő mennyiségi és
a V. fejezetben szereplő minőségi paraméterek mellett.

II

2.

Jelen szerződés értelmében az MFGT a Rendszerhasználó szerződésszerű rendelkezése alapján a
földgáztárolás céljára átvett gázt az I.4. pontban rögzített időszakban megszakítható kapacitással be- és
kitárolja.

3.

A szerződés 20__. április 1-én 6:00 óráig tartó határozott időtartamra jött létre.

4.

A szerződéses betárolási ciklus 20__. április 1-én 6:00 órakor kezdődik, és 20__. október1-én 6:00 órakor
fejeződik be, a kitárolási ciklus 20__. október 1-én 6:00 órakor kezdődik, és 20__. április 1-én 6:00 órakor
fejeződik be.

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
1. A Szolgáltatási Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Általános Szerződési Feltételekben
(továbbiakban: ÁSZF), az Üzletszabályzat 4. számú mellékletben, valamint a Díjjegyzékben foglaltak az
irányadók. A jelen Szolgáltatási Szerződésben nem szabályozott esetekben – értelemszerűen – a
Preambulumban hivatkozott Tárolási Szerződés vonatkozó szabályai irányadók.
2. A Rendszerhasználó a Szolgáltatási Szerződés aláírásával elismeri, hogy a jelen pontban hivatkozott – az
MFGT internetes honlapján (www.magyarfoldgaztarolo.hu) elérhető – ÁSZF tartalmát megismerte, és a
Szolgáltatási Szerződés részének tekinti, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Felek a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (Hivatal) által jóváhagyott Üzletszabályzat mellékletét képező
ÁSZF tartalmát a szokásos szerződési gyakorlattal egyezőnek minősítik.
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3. Az ÁSZF - ben nem rögzített speciális feltételeket jelen Szolgáltatási Szerződés, a Preambulumban
hivatkozott meghirdetés illetve a hatályos Díjjegyzék tartalmazza.

III

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI
a) A kapacitás megszakítás esetén a megszakított kapacitások terhére a tárolóba földgáz nem
tárolható be illetve ki.
b) A Szolgáltatás megszakítható kapacitásként vehető igénybe 20__. április 1. 6:00 óráig.
c) A Rendszerhasználó tudomásul veszi, hogy az aktuálisan rendelkezésre álló be- és kitárolási
kapacitás a többi Rendszerhasználó által megadott nominálások függvényében változik.
d) Az MFGT bármikor, – indokolási, kártérítési, kártalanítási, vagy díjcsökkentési kötelezettség nélkül
– jogosult a betárolás, vagy a kitárolás megszakítására.

IV. A MEGSZAKÍTHATÓ BE- ÉS KITÁROLÁSI KAPACITÁSOK BIZTOSÍTÁSA
1. A Rendszerhasználó rendelkezésére álló, megszakítható kapacitások – elvi - maximuma:
megszakítható betárolási (csúcs)kapacitás:

kWh/nap

megszakítható kitárolási (csúcs)kapacitás:

kWh/nap

2. A szerződött megszakítható kapacitások elsődlegesen és másodlagosan sem kereskedhetők.
3. Megszakítás esetén minden esetben a legrövidebb időtávhoz köthető szerződött kapacitás (Szolgáltatás)
kerül megszakításra, egyenlő időtávok esetén a legkisebb egységárhoz köthető kapacitás (Szolgáltatás)
kerül első körben megszakításra, további megszakítás esetén ugyanezen elv alapján kerülnek a
kapacitások és szolgáltatások elbírálásra a megszakítás sorrendjét illetően. Megszakításra a
megszakíthatóként értékesített kapacitás kerülhet.
4. Megszakítás esetén a Szolgáltatás egyidejűleg igénybe vett megszakítható kapacitásait az MFGT a
leadott nominálások alapján a pro-rata elvet követve szakítja meg.
5. A megszakítás tényéről a földgáztároló engedélyes köteles értesíteni a rendszerhasználót megadva a
megszakítás időpontját; és a szükséges megszakítandó kapacitás mértékét (kWh/óra).
6. Az MFGT nem kötelezhető a Szolgáltatási Szerződés IV.1. pontjában meghatározott csúcskapacitást
meghaladó megszakítható be- és kitárolási kapacitások biztosítására, sem több mobilkapacitás
feltöltésére.

V

A BE- ÉS KITÁROLANDÓ GÁZ MINŐSÉGE
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Az MFGT csak a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009.
(I.30.) Korm. rendelet (Vhr.) 11. sz. melléklete által előírt minőségi paraméterekkel rendelkező gáz be- és
kitárolását vállalja.

VI

FÖLDGÁZ ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, MÉRÉS, ELSZÁMOLÁS
Az MFGT az Üzletszabályzat 1.3.2. pontban leírtaknak megfelelően együttesen kezeli a tárolókat. A
Rendszerhasználó által az egyesített tárolóra leadott napi nominálás alapján a be- és kitárolandó
gázmennyiséget az MFGT allokálja az egyes földalatti gáztárolókra. Az MFGT nem vállal kötelezettséget az
egyes tárolókra allokált nominált mennyiségek be- és kitárolására, illetve nem teljesülés esetén a
Rendszerhasználónál keletkező pótdíjakat, egyensúlyozási költségeket nem téríti meg.

VII

VIII

OPERATÍV INFORMÁCIÓÁRAMLÁS
1.

Az MFGT napi munkája során a Rendszerhasználóval szemben vállalt kötelezettségei teljesítésére
együttműködik a földgázszállítási és rendszerirányítási engedélyessel.

2.

A Felek biztosítják, hogy a rendszeres, e Szolgáltatási 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.

A MEGSZAKÍTHATÓ BE- ÉS KITÁROLÁS DÍJA
1.

A Szolgáltatás díja az MFGT honlapján (http://mfgt.hu/) közzétett mindenkor hatályos Díjjegyzékben
található.

2.

A Szolgáltatás igénybe vétele esetén kell megfizetni, az így ténylegesen be- és kitárolt mennyiségek
(kWh/nap) után.
A Szolgáltatás pénzügyi elszámolása és számlázása az elfogadott, órás kapacitáshasználaton alapuló
napi allokált érték alapján, utólag havonta történik.

3.
4.

IX

A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos forgalmi díjat a Rendszerhasználó a mindenkor hatályos
Tarifarendelet szerint számított díjjal köteles fizetni. Felek megállapodnak abban, hogy jelen
Szolgáltatási Szerződésből fakadó díjakat egymással az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Áfa tv.) 58. §. (1) alapján időszakosan, egyenlő havi részletekben számolják el.

IRÁNYADÓ JOG, VITÁK RENDEZÉSE
A Szolgáltatási Szerződésre és az esetleg felmerülő vitás kérdésekre egyaránt a magyar jog szabályai az
irányadóak.
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A Felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltatási Szerződéssel kapcsolatban esetleg felmerülő vitás
kérdéseket egymás között elsősorban tárgyalások útján rendezik.
A fenti tárgyalások eredménytelensége esetén bármely vita eldöntésére, amely a jelen Szolgáltatási
Szerződésből vagy azzal összefüggésben, így különösen annak megszegésével, megszűnésével,
érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek az állami bírósági utat kizárják és
alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság
(Kereskedelmi Választottbíróság Budapest) kizárólagos és végleges döntésének azzal, hogy a
Választottbíróság a saját (Gyorsított Eljárásra vonatkozó Alszabályzat rendelkezéseivel kiegészített) Eljárási
Szabályzata szerint jár el, az eljáró választottbíró(k) száma három és az eljárás során a magyar nyelvet kell
alkalmazni. A felek kizárják a választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény IX. Fejezetében szabályozott
eljárásújítás lehetőségét. A jogvita eldöntésére alkalmazandó anyagi jog a magyar jog, ide nem értve annak
nemzetközi magánjogi szabályait. Az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni.

X

A SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE
A jelen Szolgáltatási Szerződés az aláírásával jön létre és lép hatályba.

XI

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Kapcsolattartók a Szolgáltatási Szerződést érintő kérdésekben:
A MFGT részéről:
Tel:
Fax:
e-mail:
A Rendszerhasználó részéről:
Tel:
Fax:
e-mail:

Budapest,

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

……………………………..…………………………………….

Magyar Földgáztároló Zrt.

Rendszerhasználó
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