
 

Éves Peak plusz és Napi Peak Plusz Szolgáltatás leírása 

A Peak plusz és Napi Peak plusz szolgáltatás tárgya a Rendszerhasználó tulajdonában lévő 

földgáz nem megszakítható ki/betárolása az MFGT tulajdonában és üzemeltetésében lévő 

magyarországi földalatti gáztárolókból illetve azokba, meghatározott mennyiségi paraméterek 

mellett.  

A Peak plusz és Napi Peak plusz ki/betárolási szolgáltatás keretében a Rendszerhasználónak 

lehetősége van addicionális éves és/vagy napi ki/betárolási kapacitást vásárolni a már meglévő 

lekötött ki/betárolási kapacitása mellé. Az ily módon lekötött az éves és/vagy napi ki/betárolási 

csúcskapacitás a Rendszerhasználó által már korábban, Földgáztárolási szerződés 

(továbbiakban: alapszerződés) keretében leszerződött, meglévő mobilkapacitás gyorsabb 

használatát teszi lehetővé. A Peak plusz és Napi Peak plusz ki/betárolási szolgáltatás keretében 

lekötött ki/betárolási csúcskapacitások külön kerülnek elszámolásra, és nem vonódnak össze a 

már meglévő, alapszerződésben lekötött kapacitások díjával. Az éves alapszerződésben 

rendelkezésre álló lekötött ki/betárolási kapacitás és az éves és/vagy napi ki/betárolási kapacitás 

együttesen vehető igénybe. 

Az MFGT abban az esetben vállal kötelezettséget az addicionális éves és/vagy napi ki/betárolási 

kapacitások biztosítására, amennyiben: 

 van még ténylegesen rendelkezésre álló addicionális éves és/vagy napi ki/betárolási 

kapacitás és 

 nincs műszaki akadálya az addicionális az éves és/vagy napi ki/betárolási kapacitások 

nyújtásának és 

 a Rendszerhasználónak semmilyen jogcímen nincsen lejárt tartozása az MFGT-vel 

szemben. 

 

Kapacitások: 

Az MFGT minden esetben honlapján teszi közzé az elérhető addicionális ki- és betárolási 

kapacitásokat valamint azok irányát. 

A Rendszerhasználó által lekötött Peak plusz és Napi Peak plusz ki/betárolási csúcskapacitások 

mértéke, a Rendszerhasználó által igényelt – és az MFGT által befogadott – lekötéseknek 

megfelelően alakul.  

Éves Peak plusz Egyedi Szolgáltatás 

Az igénybevételre vonatkozó szerződés megkötését követően áll a szerződő Rendszerhasználó 

rendelkezésére. A szerződéskötést követően az addicionális csúcskapacitás a szerződésben 

foglalt időszakban nem megszakítható kapacitás formájában elérhető. 



 

Az Éves Peak plusz Egyedi Szolgáltatás az igénybevételre vonatkozó szerződésből fakadó díjakat 

egymással az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 58. §. (1) alapján 

időszakosan, egyenlő havi részletekben számolják el. Ezen díj nem tartalmazza a forgalmi díjakat, 

melyeket a Rendszerhasználó a mindenkor hatályos 13/2016 (XII.20.) MEKH rendelet szerint 

fizet a havi forgalom alapján. A tárolói évből már eltelt időszakra vonatkozó díjat egy összegben 

kell megfizetni, a számla keltétől számított 10 naptári napon belül.  

Az Éves Peak plusz Egyedi Szolgáltatás igénybevételének részleteit a mintaszerződés 

tartalmazza. 

Napi Peak plusz Szolgáltatás esetében 

A Rendszerhasználó a lekötési igényét az egyes gáznapokra vonatkozóan az MFGT IT Platformján 

rögzítheti.   

Amennyiben az MFGT befogadja a Rendszerhasználó igényét, az adott időszakra vonatkozóan a 

Napi Peak plusz ki/betárolási csúcskapacitások igénybevételére vonatkozó egyedi szerződés 

létrejön a felek között. 

Az elszámolás alapját az MFGT által befogadott kapacitásmennyiség képezi.   

A Napi Peak plusz ki/betárolási csúcskapacitásokra vonatkozó igény rögzítése és befogadása (a 

napi lekötésekre vonatkozó egyedi szerződés létrejötte) meghatározott módon történik. A 

Rendszerhasználó a Napi Peak plusz ki/betárolási csúcskapacitások igénybe vételéhez köteles 

legkésőbb a megelőző gáznapon 22:00 óráig az MFGT felé jelezni a többlet ki/betárolási 

kapacitás igényét. A Napi Peak plusz ki/betárolási csúcskapacitás szolgáltatással kapcsolatos 

igénybejelentésre kizárólag az SMCS (IT platform) rendszerben regisztrált kapcsolattartó(k) 

jogosult(ak).  

Amennyiben a Napi Peak plusz szolgáltatás lekötése adott gáznapon belül történik, a hátralévő 

órákra igényelt mennyiség az egész gáznapra vonatkozóan számlázásra kerül. 

A szolgáltatás díját a hatályos díjjegyzék tartalmazza. 

A Napi Peak plusz Egyedi Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos díjakról az MFGT havonta 

kimutatást és a kimutatás alapján kiállított számlát küld a Rendszerhasználó részére. A számla 

fizetési határideje a kiállítástól számított 30 naptári nap. 

 

Az MFGT nem kötelezhető a mindenkor meghirdetésre kerülő csúcskapacitásokat meghaladó 

ki/betárolási kapacitások biztosítására.  

A Rendszerhasználó által lekötött Éves Peak Plusz és Napi Peak plusz ki/betárolási 

csúcskapacitások másodlagos kapacitás kereskedelem tárgyát nem képezhetik, az ilyen 

tranzakciókat az MFGT nem vezeti át az Informatikai Platformján. 



 

A Rendszerhasználó a szolgáltatási díjat az adott hónapban összesen lekötött napi többlet 

ki/betárolási (csúcs)kapacitások alapján, a tárgyhónapot követően köteles megfizetni, amely díj 

nem tartalmazza a forgalmi díjakat. 

A Rendszerhasználó hozzájárul, hogy, a szerződések alapján esedékes szolgáltatási díjak meg 

nem fizetése esetén, a Rendszerhasználó érvényes tárolási éves földgáztárolásra vonatkozó 

kapacitás-lekötési szerződésésével/szerződéseivel összefüggésben, általa felajánlott pénzügyi 

biztosítékból (bankgarancia),vagy fizetési biztosítékból (betárolt gáz), az MFGT akkora összeget 

hívjon le, amely a kiszámlázott és ki nem egyenlített szolgáltatás díjak kiegyenlítésére elegendő, 

vagy a betárolt földgáz energiamennyiségből akkora értéket értékesítsen, amelynek vételára a 

kiszámlázott és ki nem egyenlített szolgáltatás díjak kiegyenlítésére elegendő.  

Az erre vonatkozó eljárási- és részletszabályokat az MFGT Üzletszabályzatának 7. sz. melléklete 

tartalmazza. 

 


