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FÖLDGÁZTÁROLÁSI KAPACITÁS SZERZŐDÉS 100%-BAN ELÉRHETŐ, LETÖRÉSMENTES BE-, ÉS KITÁROLÁSI 

KAPACITÁSRA SZOLGÁLTATÁS  

ADDÍCIONÁLIS KAPACITÁS LEKÖTÉSRE VONATKOZÓAN 

(TESZT SZOLGÁLTATÁS) 

amely egyrészről az  

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: OTPBANK 

számlaszáma: HU65 1179 4008 2402 7731 0000 0000 

számlázási cím: 1138 Budapest, Váci út 144-150. 

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: 

 

 

 

 



 

2 

PREAMBULUM  

A Rendszerhasználó 20xx.xx.xx-én 100%-ban elérhető, letörésmentes be és kitárolási kapacitás igényt 

nyújtott be az MFGT hatályos Díjjegyzékében szereplő Földgáztárolási kapacitás szerződés 100%-ban 

elérhető, letörésmentes be- és kitárolási kapacitás szolgáltatásra. 

Az MFGT a beérkezett igényt megvizsgálta, és műszakilag teljesíthetőnek ítélte, mely alapján a Felek között 

jelen Földgáztárolási kapacitás szerződés 100%-ban elérhető, letörésmentes be és kitárolási kapacitásra 

kerül megkötésre (továbbiakban: Szerződés) a piaci viszonyok figyelembe vételével, a következők szerinti 

paraméterekkel: 

 

I A szerződés tárgya és hatálya 

1. A jelen Szerződés tárgya a Rendszerhasználónak 100%-ban elérhető, nem ESZ célú, 

kapacitásokra vonatkozó, letörésmentes betárolási és kitárolási kapacitás használata az MFGT 

tulajdonában és üzemeltetésében lévő magyarországi földalatti gáztárolónál az alábbi 

fejezetekben szereplő feltételek mellett.   

2. Az MFGT célja a kapacitás letörés nélküli, 100%-ban elérhető betárolási és kitárolási kapacitások 

nyújtása a Rendszerhasználó részére.  

A szerződött letörésmentes kapacitások mennyisége:  

 

Betárolási kapacitás:    kWh/nap 

Kitárolási kapacitás:   kWh/nap 

3. A Szerződés 20xx.xx.xx-én 06:00 óráig tartó határozott időtartamra jött létre.  

4. A Rendszerhasználó a szerződéses betárolási ciklusban – kizárólag- 20.xx.xx.xx- 20xx.xx.xx 

időszak között;  kitárolási ciklusban, - kizárólag – 20xx.xx.xx.- - 20xx.xx.xx időszak között veheti 

igénybe a szolgáltatást. Ezen időtartamtól eltérő időpontban a szolgáltatás nem vehető igénybe. 

5. A jelen szerződés alapján az MFGT a Rendszerhasználó ….kWh mennyiségű földgázának be és 

kitárolását vállalja. Ezen mennyiséget meghaladó földgázmennyiségre a szolgáltatás nem vehető 

igénybe. 

6. A jelen szerződés alapján az MFGT mobil kapacitást nem biztosít, így Rendszerhasználó kijelenti, 

hogy ezzel a kapacitással rendelkezik. 

 
II Általános feltételek 

1. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Általános Szerződési Feltételekben 

(továbbiakban: ÁSZF), Üzletszabályzat 4. számú mellékletben 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 Hivatal 

http://www.eon-foldgaz-storage.com/
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által jóváhagyott Üzletszabályzat mellékletét képező ÁSZF tartalmát a szokásos szerződési 

gyakorlattal egyezőnek minősítik. 

3. Az ÁSZF - ben nem rögzített speciális feltételeket jelen szerződés tartalmazza. 

4. A Díjjegyzékben szereplő meghirdetés dokumentuma a szerződés mellékleteként a szerződés 

részét képezi.  

 
III A Letörésmentes, 100%-ban elérhető betárolási illetve kitárolási kapacitások igénybevételének 

feltételei 

1. A megvásárolt kapacitás mindig elérhető, függetlenül a tárolói paraméterektől. A 

kapacitásmaximum feletti nominálás nem lehetséges. 

2. A szolgáltatás igénybevételének elengedhetetlen feltétele, hogy a rendszerhasználónak 

rendelkeznie kell a tárolói engedélyesnél mobil kapacitás lekötéssel .  

 
IV A tárolandó gáz minősége 

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 betárolását vállalja.   

 
V 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-, illetve 

kitárolandó gázmennyiséget az MFGT szétosztja az egyes földalatti gáztárolókra. Az MFGT 

kötelezettséget vállal az egyesített tárolóra általa visszaigazolt nominált mennyiségek kiadására. 

 
VI Operatív információáramlás 

1. Az MFGT napi munkája során a Rendszerhasználóval szemben vállalt kötelezettségei 

teljesítésére együttműködik a Földgázszállítás és rendszerirányítási engedélyessel.  

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 A szolgáltatás díja  

1. A Szolgáltatás Díja: … Ft/kWh + ÁFA, azaz az I/5. pont szerinti mobilmennyiség: …kWh * … 

Ft/kWh=  … Ft + ÁFA. 
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2. A Szolgáltatás Díja tartalmazza az I/2. pont szerinti be- és kitárolási kapacitások díját, de nem 

tartalmazza a forgalmi díjakat. 

3. A számla kiállítása a szerződés aláírását követő 3 napon belül történik, a számla keltét követő 15 
napos fizetési határidővel.  

4. A Felek az Áfa tv. 58.§ alapján időszakos, határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg. 

Az elszámolási időszak: 20xx.xx.xx.-20xx.xx.xx.. 

5. A forgalmi díj a mindenkori hatályos Tarifarendeletek szerinti – általános forgalmi adót nem 

tartalmazó – díjakkal tárgyhónapot követő 10. munkanapig kerül kiszámlázásra. 

 
VIII Irányadó jog, viták rendezése 

A Szerződésre és az esetleg felmerülő vitás kérdésekre egyaránt a magyar jog szabályai az 

irányadóak. 

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatban esetleg felmerülő vitás 

kérdéseket egymás között elsősorban tárgyalások útján rendezik. 

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 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. 

 
IX A szerződés hatályba lépése 

A jelen szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a Szolgáltatási Díj az MFGT bankszámláján 

jóváírásra kerüljön. 

 
X Egyéb rendelkezések 

Kapcsolattartók 

Szerződést érintő kérdésekben: 

A MFGT részéről:                          Deme Krisztián 

 Tel:       +36 30 663 0124 

 Fax:      +36 1 354 7045 

 e-mail:  demek@mfgt.hu  

mailto:demek@mfgt.hu
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A Rendszerhasználó részéről:  

Tel:  

Fax: -  

 e-mail:    

Napi operatív kapcsolattartás témáiban: 

A Rendszerhasználó részéről:  

Tel:  

Fax: -  

 e-mail:  

A MFGT részéről:  Tároló forgalom irányítási szolgálat 

 Tel.:      +36 52/362-574 

 Fax:       +36 52/558-048 

e-mail:  dispatcher@mfgt.hu 

 

Jelen szerződés a csatolt melléklettel érvényes, melyek a szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

Jelen szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá. 

 

Budapest, 20.  

 

Magyar Földgáztároló Zrt. Rendszerhasználó 

  

  

  

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

Kriston Ákos  

Elnök-Vezérigazgató 

Deme Krisztián 

Kereskedelem, 

Marketing, 

Szabályozás vezető 

Név 

 

Név 
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