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1

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.1

FOGALMAK
1.1.1

Az Üzletszabályzatban használt fogalmak

Az Üzletszabályzatban használt fogalmakat az irányadó dokumentumokban meghatározott
jelentésüknek megfelelően kell értelmezni.
Az Üzletszabályzatban használt egyéb fogalmak:

Díjjegyzék

Nem engedélyköteles tevékenységnek minősülő, egyedileg
igényelt egyéb szolgáltatások (Egyedi szolgáltatások)
igénybevételi és díjazási feltételeinek az MFGT honlapján
közölt leírása.

Előkészített gáz

A földalatti gáztárolóból kitermelt, távvezetéki szállításra
alkalmassá tett gáz.

Érkezési nyomás

A betárolási ciklusban a földalatti gáztároló szállítóvezetéki
átadási pontjára (távvezetéki „0” pont) a szállítóvezetékről
érkező gáz nyomása.

Felek

A Földgáztárolási szerződés vonatkozásában az MFGT és a
Rendszerhasználó.

Földgáz/energia mennyiségek Összetett tevékenység, amely magában foglalja a
elszámolása
Rendszerüzemeltetők
és
a
Rendszerhasználók
gázforgalmának mérlegszerű nyilvántartását és a
kifizetések alapjául, illetve a kereskedelmi, szolgáltatási
szerződések
teljesítésének
igazolásául
szolgáló
jegyzőkönyvek elkészítését.
GGPSSO

Az Európai Bizottság „Harmadik fél általi hozzáférés jó
gyakorlatáról
szóló
iránymutatás
tárolói
rendszerüzemeltetők részére (2011. február 2.) ajánlása.

Hivatal

Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal

Informatikai Platform

Olyan műszaki és informatikai feltételrendszer, amely
biztosítja a Rendszerhasználók, valamint a Hivatal számára
az ÜKSZ-ben az MFGT számára előírt átadandó alapadatok
előállítását, vagy szabványos, biztonságos felületen történő
átadását-átvételét, folyamatos ellenőrzés mellett.

Kiadási nyomás

A földalatti gáztároló szállítóvezetéki átadás pontjára a
tárolóból érkező gáz nyomása.
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KTD

A MOL Nyrt. Upstream (Kutatás – Termelés) Divíziója,
illetve annak műszaki rendszere

Matching

Nominálás egyezőségi vizsgálat a tároló és szállító között

Operátor

Közreműködő szervezet, amely az MFGT-vel megkötött
együttműködési szerződések alapján végzi a földalatti
gáztároló üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenységét.

Párnagáz

A földalatti gáztároló működéséhez szükséges, a tároló
nyomásviszonyait fenntartó gáz.

Rövid távú tárolási
szolgáltatás

A tárolási évnél rövidebb időtartamra igényelt tárolási
szolgáltatás.

Szállítási rendszerüzemeltető A földgázszállítást, a szállítóvezetékek üzemeltetését,
engedélyes
karbantartását és fejlesztését végző engedélyes.
Szállítási
engedélyes

rendszerirányító Az együttműködő földgázrendszer képviseleti, irányítási és
koordinációs feladatainak ellátására a Hivatal által kijelölt
szállítási rendszerüzemeltető

Tarifarendeletek

8/2016 (X.13.) MEKH rendelet (Keretrendelet)
11/2016 (XI.14.) MEKH rendelet (Áralkalmazási rendelet)
13/2016 (XII.20.) MEKH rendelet (Díjrendelet)

Tárolói engedélyes

A GET alapján a Hivatal által kiadott földgáztárolói
működési engedéllyel rendelkező társaság.

Tárolási operatív program

A Rendszerhasználók által a tárolási időszakra tervezett összesített - célkészlet elérése érdekében az MFGT által
elkészített tárolási program.

Terhelésváltás

A Tároló ki- és betárolási ciklusa közben az egységnyi idő
alatt elérhető legmagasabb kapacitásváltozás értéke.

Töltöttségi állapot

A Tárolóban lévő betárolt mobil gázmennyiség és a tároló
legnagyobb mobilkapacitásának hányadosa.

Technikai arány

A tároló optimális műszaki működését biztosító kitárolásiés betárolási napok száma.
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Az Üzletszabályzatban használt rövidítések jelentése:

Bányatörvény (Bt.)

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.)

Bt. Vhr.

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet

GET

2008. évi XL. törvény a földgázellátásról

MSZ

Magyar Szabvány

MÜT

Műszaki Üzemi Terv

Ptk.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

ÜKSZ

A magyar földgázrendszer Üzemi és Kereskedelemi
Szabályzata

Vhr.

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.)
Korm. rendelet

1.2

AZ ÜZLETSZABÁLYZAT CÉLJA, TÁRGYA, HATÁLYA ÉS FELÉPÍTÉSE
1.2.1

Az Üzletszabályzat célja, tárgya

A GET 113. §-a alapján az engedélyesek kötelesek üzletszabályzatot kidolgozni, amely
tartalmazza az engedélyes által nyújtott szolgáltatások általános biztonsági, minőségi, műszaki,
kereskedelmi, elszámolási és fizetési előírásait, valamint az ellátás színvonalának és a
felhasználói igény kielégítésének feltételeit.
Jelen Üzletszabályzat célja, hogy meghatározza a Magyar Földgáztároló Zrt. (továbbiakban:
MFGT) által – a vele szerződéses kapcsolatba kerülő piaci szereplők számára - nyújtott
szolgáltatások általános biztonsági, minőségi, műszaki, kereskedelmi, mennyiségi elszámolási
és fizetési előírásait, valamint a szerződési feltételeket, a szerződésszegésre vonatkozó
szabályokat, és az ellátás színvonalának a fogyasztói igény kielégítésének részletes szabályait.
Célja továbbá, hogy biztosítsa a rendszerhasználók jogainak és kötelezettségeinek átlátható
leírását, valamint meghatározza azokat a szabályokat, amelyekkel biztosítható a tárolási
rendszerhez való diszkriminációmentes hozzáférés.
Az Üzletszabályzat tartalmazza az MFGT által biztosított alap és választható szolgáltatások
szerződéses feltételrendszerét. Az Üzletszabályzat kidolgozása a mindenkor hatályos
jogszabályok és hatósági határozatok (a továbbiakban: irányadó dokumentumok) alapján
történt, amelyek előírásait az MFGT működése során minden körülmények között betartja.
1.2.2

Az Üzletszabályzat hatálya

Az Üzletszabályzat a GET 113. § (4) bekezdése alapján a Hivatal jóváhagyásával lép hatályba. Az
Üzletszabályzat hatálya kiterjed az MFGT földgáztárolási tevékenységére, az MFGT által
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nyújtott szolgáltatást igénybevevő Rendszerhasználókra, földgáztárolási szolgáltatásokra
megkötött szerződésekre, megállapodásokra, szerződő felekre.
A GET 119. § (1) értelmében, amennyiben az MFGT tevékenységét az Üzletszabályzatban
előírtaktól eltérő módon gyakorolja, a Hivatal jogkövetkezményeket alkalmazhat.
Az MFGT a jóváhagyott Üzletszabályzatát a GET 113. § (4) bekezdésének megfelelően az
ügyfélforgalom számára hozzáférhető helyen, valamint a honlapján elérhetővé teszi.
Az MFGT jogosult, illetve a Vhr. 121. § (1) bekezdése alapján köteles az Üzletszabályzatot
legalább félévente felülvizsgálni. Az Üzletszabályzat felülvizsgálata kiterjed a jogszabályok és a
kapcsolódó szabályzatok változására és az engedélyes által alkalmazott működési gyakorlatból
eredő változásokra és szerződéses rendszerekre. Az indokolt változásokat az MFGT az
Üzletszabályzatban átvezeti és azt a Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtja.
A módosítás a Hivatal jóváhagyó határozatában megjelölt napon lép hatályba. A módosításról
az MFGT értesíti szerződéses partnereit.
1.2.3

Az Üzletszabályzat felépítése

Üzletszabályzat
Mellékletek
1.

Az ügyfélszolgálati iroda elérhetősége

2.

A földgáztárolási tevékenység operatív működését támogató rendszer leírása (Az
Informatikai Platform bemutatása)

3.

A tárolás pénzügyi feltételei és a megállapodás dokumentum mintái

4.

A földgáztárolási szolgáltatások
(továbbiakban ÁSZF)

nyújtásának

általános

szerződési

feltételei

4.1

Földgáztárolási Szezonális Alapszolgáltatás Igénybevételére és Nyújtására
Vonatkozó Szerződés minta

4.2

Földgáztárolási Szezonális Alapszolgáltatás Igénybevételére és Nyújtására
Vonatkozó Szerződés minta (Csomag)

4.3

Földgáztárolási Kapacitás Szerződés Nem Megszakítható egy Évnél Rövidebb
Betárolási-, Kitárolási- és Mobilkapacitásokra

4.4

Földgáztárolási Szezonális Alapszolgáltatás Igénybevételére és Nyújtására
Vonatkozó Hosszú távú Szerződés minta

4.5

Földgáztárolási Szolgáltatás Igénybevételére és Nyújtására Vonatkozó
Hosszú távú Csomag szerződés minta

4.6
4.7

Portfolió Kezelési Szolgáltatásra Vonatkozó Szerződés
Földgáztárolási szolgáltatás „I.” típusú közvámraktárban
igénybevételére és nyújtására vonatkozó szerződés minta
Teszt szolgáltatás
Nyilatkozat elektronikus számla befogadásáról
Szerződésszegés esetén alkalmazandó eljárásrend
Elszámolás során alkalmazott számítási eljárás, paraméterek
Szerződéses biztosítékra vonatkozó szabályok

4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

történő
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Tárolói kapacitás árverési szabályzatok

6.

Tárolói kapacitások elszámolásrendje

7.
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1.3

AZ MFGT BEMUTATÁSA
1.3.1

Hivatalos adatai

Az engedéllyel rendelkező társaság neve:

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

A társaság székhelye:

1138 Budapest, Váci út 144-150.

Levelezési címe:

1399 Budapest, Pf. 645.

A társaság cégjegyzék száma:

Cg. 01-10-045043

Bejegyzést és törvényességi felügyeletet
ellátó bíróság:

Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság

A társaság statisztikai számjele:

12543317-5210-114-01

A társaság adószáma:

12543317-2-44

Bankszámlaszáma:

10800007-00000000-13714002

A számlavezető pénzintézet:

CitiBank

1.3.2

Az MFGT szervezeti felépítése, működési területe

Az MFGT a működésével kapcsolatos alapvető szervezeti szabályokat a Szervezeti és Működési
Szabályzatban, az Aláírási Jogosultság Szabályzatban, valamint a Döntési Jogosultság
Szabályzatban rögzíti.
Az MFGT földgáztárolási tevékenységét a saját tulajdonban lévő tárolói kapacitásokkal és
tárolói eszközállománnyal, Magyarország területén végzi.
Az MFGT működési területe a Hivatal határozatával kiadott Földgáztárolói működési engedély
2. sz. mellékletében szereplő földalatti gáztárolókra (a továbbiakban együttesen: egyesített
tároló) terjed ki:


Hajdúszoboszlói FGT



Zsanai FGT



Pusztaederics FGT



Kardoskúti FGT

Az MFGT a földgáztárolási szolgáltatásait az egyesített tárolóra értelmezi.
1.3.3

Külső kapcsolattartás

Az MFGT tevékenységét érintő külső kapcsolatok:
a.

Felügyeleti szervek (Hivatal, Magyar Bányászati és Földtani
Bányakapitányságok,
Innovációs
és
Technológiai
Minisztérium,
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és Kormányhivatalok, stb.)

b.

Rendszerhasználók

c.

A földgáztárolókhoz kapcsolódó rendszerüzemeltető

Szolgálat,
Országos
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d.

Földgáztermelő

e.

Egyéb szervezetek (Rendőrség, Tűzoltóság,)

A kapcsolattartást az MFGT a következő módon biztosítja:
a.

Ügyfélszolgálati iroda
Az ügyfélszolgálati iroda feladata a földgáztárolási szolgáltatásokat igénylő potenciális
ügyfelek, valamint a szerződéses kapcsolatban lévő Rendszerhasználók részére - a
tárolási tevékenységgel összefüggésben - folyamatos konzultációs lehetőség biztosítása.
Az ügyfélszolgálati irodában az MFGT adott szakterületén dolgozó munkatársai adnak
közvetlenül felvilágosítást.
Az ügyfélszolgálati iroda működésének paraméterei az Üzletszabályzat 1. sz.
mellékletében találhatóak.

b.

24 órás Tároló forgalom-irányítási szolgálat
Az MFGT a tároló forgalom irányítását folyamatos, 24 órás Tároló forgalom-irányítási
csoport (diszpécser) üzemeltetésével biztosítja. A szolgálat célja a tárolói forgalom
üzemviteli ellenőrzése, a nominálással és elszámolással kapcsolatos feladatok elvégzése,
információ biztosítása, különös tekintettel a Rendszerhasználók számára a napi elérhető
kapacitásaik kihasználására. Feladata továbbá a szállítási rendszerüzemeltető
terhelésváltási igényeinek fogadása, elbírálása és a szükséges intézkedések elrendelése a
tárolók felé. Így a Tároló forgalom-irányítási csoport – a napi operatív működésben folyamatos
kapcsolatot
tart
a
Rendszerhasználókkal,
a
kapcsolódó
rendszerüzemeltetővel, és a tárolókhoz kapcsolódó földgáztermelőkkel.
A Tároló forgalom-irányítási csoport elérhetősége az Üzletszabályzat 1. sz. mellékletében
található.

c.

Internetes honlap
Az MFGT az internetes honlapján (www.magyarfoldgaztarolo.hu) magyar és angol
nyelven - rendszeres frissítéssel - részletes kereskedelmi és műszaki tájékoztatást
biztosít a Rendszerhasználók számára. Az információk közlése megfelel a GGPSSO
követelményeinek.

d.

Informatikai Platform
Az Informatikai Platform segíti a Rendszerhasználók és az MFGT operatív
együttműködését. Az Informatikai Platform bemutatása az Üzletszabályzat 2. sz.
mellékletében található.
A szolgáltatások igénylése, igénybevétele során a Rendszerhasználók és az MFGT az
Informatikai Platformon keresztül tartják a kapcsolatot. Amennyiben az Informatikai
Platform nem üzemel és ezért a Rendszerhasználó nem tudja teljesíteni a szerződésben
rögzített nominálási és egyéb adatszolgáltatási kötelezettségeit, akkor a
Rendszerhasználónak írásban és szóban egyaránt tájékoztatni kell a Tároló forgalomirányítási csoportot az Informatikai Platform működésének kieséséről. A Tároló
forgalom-irányítási szakértő a rendszer leállásáról értesíti a többi Rendszerhasználót is.
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Az Informatikai Platform működésének helyreállításáig a Rendszerhasználók és az MFGT
egymás között telefonon, e-mail-ben, vagy faxon kommunikálnak.
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2
2.1

AZ MFGT, MINT FÖLDGÁZTÁROLÓI ENGEDÉLYES TEVÉKENYSÉGEI
FÖLDGÁZTÁROLÁSI TEVÉKENYSÉG

Az MFGT a Hivatal 2013. július 25-én kelt, 1567/2013. számú, többször módosított
határozatával kiadott földgáztárolási működési engedély alapján végzi tevékenységét.
Az engedély alapján az MFGT földgáztárolási tevékenység végzésére, valamint az engedélyben
megjelölt földgáztárolók üzemeltetésére jogosult.
Az MFGT tevékenységét a mindenkor hatályos irányadó dokumentumok és előírások
szabályozzák. Az MFGT a tevékenysége folyamatos és biztonságos ellátásához szükséges
mértékben működteti, karbantartja és fejleszti az engedélyében szereplő földgáztárolókat.
Kétévente felülvizsgálja a földgáztárolók várható élettartamát, műszaki állapotát, amelynek
eredményéről a Hivatalt jelentésben tájékoztatja.
2.2

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
2.2.1

A Rendszerhasználók biztonságos ellátására vonatkozó garanciái

Az MFGT földgáztárolási engedélyének kiadását megelőzően a Hivatal felülvizsgálta a
jogszabályokban előírt műszaki, gazdasági, humán feltételrendszert. A vizsgálat
eredményeként a Hivatal határozatában kiadta a földgáztárolási működési engedélyt, ami
kizárólagos jogot biztosít és kötelezettséget jelent az engedélyben rögzített tárolói rendszerek
üzemeltetésére, a tárolók kapacitásainak értékesítésére.
Az MFGT földgáztárolói tevékenységét, működésének feltételeit, műszaki színvonalát a Hivatal
és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat folyamatosan felügyeli. Az MFGT az
üzemeltetésében lévő tárolókat a fogyasztók igényeinek megfelelően a hivatalok jóváhagyása
mellett folyamatosan fejleszti, karbantartja, és működteti.
Az MFGT folyamatosan aktualizálja a karbantartási, üzemfenntartási előírásait, elemzi a
rendszer műszaki állapotát és a meghibásodásokat. Az elemzések eredményeit értékeli és
visszacsatolja a szabályozott üzemfenntartási folyamatba.
A MFGT tanúsított Integrált Irányítási Rendszerrel rendelkezik, amely magába foglalja az ISO
9001:2008 szabványnak megfelelő Minőségirányítási Rendszert (MIR), az OHSAS 18001:2007
szabványnak megfelelő Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszert
(MEBIR), az ISO 14001:2004 szabványnak megfelelő Környezetközpontú Irányítási Rendszert
(KIR) és az ISO:50001 szabványnak megfelelő energiagazdálkodási rendszert. A Rendszerek 3
éves tanúsítását és éves felülvizsgálatait, független akkreditált tanúsító testület végzi.
Az Integrált Irányítási Rendszeren belül az MFGT - képzett belső felülvizsgálókkal - folyamatos
rendszerellenőrzést végez, amely kiterjed a földgáztárolási tevékenységet szabályozó összes
belső folyamatra. Ezzel biztosítja a földgáztárolási tevékenység folyamatos ellenőrzését.
A Rendszerhasználók biztonságos ellátása érdekében az MFGT együttműködési megállapodást
köt a kapcsolódó rendszerüzemeltetővel.
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Az MFGT a földgáztárolási tevékenységgel összefüggő feladatok végzésére külső vállalkozókat
vesz igénybe, akikkel minden esetben vállalkozási szerződést köt.
Az MFGT rendszeresen értékeli a beszállítói tevékenységet végző szerződéses partnereit. Az
ellenőrzések során feltárt hibákat, illetve hiba lehetőségeket az MFGT kijavítja és szükség
esetén megelőző intézkedéseket hoz.
A Rendszerhasználókkal való szerződéses kapcsolatban az MFGT figyelemmel kíséri és gyűjti a
Rendszerhasználók által megfogalmazott igényeket, észrevételeket, amelyeket értékel és a
szükséges intézkedéseket végrehajtja a vevőelégedettség növelése érdekében. Az MFGT az
általa nyújtott szolgáltatások minőségét folyamatosan méri és értékeli, melynek alapján javítja
a szolgáltatás minőségét. Az MFGT a vevőelégedettség mérésére - minden évben egy
alkalommal – kérdőíves vizsgálatot is végez. A vizsgálat eredményéről a Rendszerhasználókat is
tájékoztatja.
2.2.2

A megkülönböztetés-mentes és átlátható tárolói szolgáltatást biztosító
rendelkezések

Az MFGT a tárolói szolgáltatás során jogosulatlanul nem tesz semmiféle megkülönböztetést a
szolgáltatásai iránti felmerült igények és igénylők között. Továbbá semmilyen módon nem
részesíti előnyben kapcsolt vállalkozásait vagy egyéb vállalkozásokat annak érdekében, hogy
azokat üzleti előnyhöz juttassa.
Az egyenlő elbánás elve egyaránt vonatkozik a kapacitásokhoz kapcsolódó szolgáltatások
vásárlására és nyújtására, valamint az árképzésre.
Az MFGT a diszkrimináció mentesség és egyenlő bánásmód követelményeinek teljesítését
szabályozó folyamatokra a GET 121. § és a Vhr. 138. § előírásaival összhangban megfelelési
programot készít. A megfelelési programot a Hivatal hagyja jóvá. A megfelelési program
előírásait az MFGT szigorúan betartja és az MFGT által kijelölt független megfelelési ellenőr
folyamatosan ellenőrzi. A program betartásáról az MFGT megfelelési ellenőre a Hivatalt éves
megfelelési jelentésében tájékoztatja.
Az MFGT Etikai Kódexben rögzíti azokat, a munkatársaival szemben elvárt irányelveket,
amelyek segítik a munkatársakat a mindennapi munkavégzés során felmerült helyzetek
megfelelő, etikus kezelésében.
2.2.3

Adatvédelemre vonatkozó garanciák, biztosítékok

Az MFGT kötelezettséget vállal arra, hogy Rendszerhasználókkal való együttműködés során, a
másik féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomására jutott
adatot vagy tényt az MFGT harmadik személynek a Rendszerhasználó cégszerű írásos
felhatalmazása nélkül nem adja ki, nem teszi hozzáférhetővé és az adott szerződés
teljesítésétől eltérő más célra nem használja fel.
A szerződéses kapcsolat ideje alatt és azt követően a jogszabályokban és az MFGT belső
szabályozásában meghatározott megőrzési ideig az MFGT birtokába kerülő, harmadik fél
számára titkos adatokat az MFGT megőrzi. Az MFGT az elektronikus dokumentumokat szerver
gépen tárolja. A megőrzési idő lejártát követően a papír alapú dokumentumok zúzdába, az
elektronikus dokumentumok törlésre kerülnek oly módon, hogy a törlést követően a korábbi
adatok előállítására semmilyen körülmények között ne legyen lehetőség.
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Az MFGT által alkalmazott informatikai eszközökön (beleértve az Informatikai Platformot is) az
illetéktelen hozzáférés megakadályozását, valamint a tárolói adatok védelmét az operációs
rendszerbe beépített védelem biztosítja.
Az MFGT az ÜKSZ-ben és a Földgáztárolási szerződésben előírt adatszolgáltatási
kötelezettségének az általa üzemeltetett Informatikai Platformon és az internetes honlapján
keresztül tesz eleget. Az Informatikai Platform olyan műszaki és informatikai feltételrendszer,
amely biztosítja a Rendszerhasználók, valamint a Hivatal számára az ÜKSZ-ben az MFGT
számára előírt átadandó alapadatok szabványos, biztonságos felületen történő átadásátátvételét, vagy az adatok előállítását, folyamatos ellenőrzés mellett.
A Rendszerhasználókkal megkötött és a földgáztárolási tevékenységgel összefüggő
együttműködési megállapodásokkal kapcsolatban a szerződő felek titoktartási kötelezettsége
nem terjed ki az alábbi információkra:


amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az
információt kapó szerződő fél hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy



amelyek bizonyíthatóan már a szerződés hatályba lépését megelőzően is ismertek
voltak az információt kapó fél számára, vagy



amelyek olyan harmadik fél által jutottak az információt kapó fél tudomására, akit,
vagy amelyet nem köt titoktartási megállapodás azon szerződő fél felé, amelyre az
információ vonatkozik, vagy



amelynek nyilvánosságra hozatalát, vagy kiadását jogszabály, tőzsdei szabályzat,
vagy hatósági rendelkezés teszi kötelezővé az előírt mértékben és kör részére,
vagy



amelyek megosztásához az érintett fél írásban hozzájárult.

2.2.4

Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

A személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (továbbiakban:
GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az MFGT, mint Adatkezelő a szerződéses partnereinek, azok
kapcsolattartóinak és képviselőinek (továbbiakban: Érintett) személyes adatait az alábbiak
szerint kezeli.
Az MFGT az adatkezelése során a GDPR, valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezései
alapján jár el.
A GDPR értelmében „személyes adat”: az azonosított vagy azonosítható természetes
személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy,
aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
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helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai,
szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező
alapján azonosítható.
A „címzett” fogalma: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy
harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy
a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek
címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
Az infotörvény 3. § 9. pontja értelmében adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, illetve
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai
Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az
adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Az MFGT által végzett adatkezelés
Az MFGT által végzett:


adatkezelés céljait,



a kezelt adatok felsorolását, kategóriát,



az adatkezelés időtartamát,



az adatkezelés jogalapját,



a kezelt adatok forrását,



a címzetteket, illetve a közlés célját

az MFGT honlapján szereplő Adatkezelési táblázat mutatja be részletesen. Jogos érdek esetén,
az Adatkezelési Táblázatban található a jogos érdek bemutatása is.

A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:


az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból
történő kezeléséhez (GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja);



az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az
egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő
lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pontja);



az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges (GDPR 6. cikk 1. bekezdés c) pontja);



az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget
élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek
személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).
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A személyes adatok megadásának módja
Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, úgy az Adatkezelési
Táblázatban foglalt személyes adatok megadása fő szabály szerint az Érintett elhatározásán
múlik.
Amennyiben az Adatkezelési Táblázatban foglalt személyes adatok megadása jogszabályon
vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele, továbbá
amennyiben az jogos érdek érvényesítéséhez szükséges, úgy az Érintett köteles az
Adatkezelési Táblázatban jelölt személyes adatokat megadni, amelynek elmulasztása az
alábbi jogkövetkezményekkel járhat:


adatkérés jogi kötelezettség teljesítése céljából: a jogi kötelezettség teljesítésének
lehetetlenné válása



adatkérés szerződéskötés céljából: szerződéskötés elmaradása



adatkérés szolgáltatás
megtagadása



adatkérés biztonsági célból: belépés korlátozása, kizárása.

igénybevétele

céljából:

szolgáltatás

nyújtásának

Az adatkezelésben részt vevő MFGT munkavállalók
Az Érintett személyes adatait fő szabály szerint az MFGT munkavállalói ismerhetik meg
feladataik ellátása érdekében. Így például az MFGT iktatással foglalkozó munkatársai az
ügykezelés érdekében vagy a kereskedelmi szervezet munkatársa a tárolói szolgáltatás
igénybevételére vonatkozó szerződés elkészítése érdekében megismerik az érintett
személyes (kapcsolattartó) adatait.
Az MFGT csak kivételes esetben adja át az Érintett személyes adatait más állami szervek
számára, összhangban a GDPR és az Infotörvény rendelkezéseivel. Így például, amennyiben
az Érintett és az MFGT között folyamatban levő jogvitában bírósági eljárás indul, és az eljáró
bíróság számára szükséges az Érintett személyes adatait tartalmazó iratok átadása, vagy a
rendőrség megkeresi az MFGT-t, és a nyomozáshoz az Érintett személyes adatait tartalmazó
iratok továbbítását kéri. Emellett például az MFGT jogi képviseletét ellátó ügyvéd szintén
megismeri a személyes adatokat, ha az Érintett és az MFGT között jogvitára kerül sor.
Adatbiztonsági intézkedések
Az MFGT az Érintett által megadott személyes adatokat az MFGT székhelyén illetve
bejegyzett telephelyén tárolja. Az Érintett személyes adatainak kezeléséhez az Adatkezelő az
Adatkezelési Táblázatban megjelölt adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe.
Az MFGT megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az Érintett
személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan
megváltoztatása ellen. Így például a szervereken tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés
naplózásra kerül, ami alapján mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz
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fért hozzá. Az Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a
személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé jogosulatlan harmadik személyek számára.
Az Érintettek jogai
A GDPR 15. cikke alapján az Érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést az alábbiak szerint:
(1)
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban
van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
a)

az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c)

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez
nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e)

az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)

a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g)

ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden
elérhető információ;

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint
legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető
információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre
nézve milyen várható következményekkel jár.
(2)
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett
rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt
elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.
A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.
A GDPR 16. cikke alapján az Érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adat helyesbítését kérni.
Az Érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül
helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
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A GDPR 17. cikke alapján az Érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adat törését kérni az alábbiak szerint:
(1)
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
törlését kérje, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes
adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a)

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c)

az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében
vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és
nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a
tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
(magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f)

a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2)
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés
értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek
figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai
intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket,
hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e
személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
(3)
Az Érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek
fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok
további megőrzése jogszerűnek tekinthető:
a)

ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása,
vagy

b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés, vagy
c)

ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy

d) ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy
e) ha népegészségügy területén érintő közérdekből,
f)

ha közérdekű archiválás céljából, vagy

g)

ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy

h) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez
szükséges.
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A GDPR 18. cikke alapján az Érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adat kezelésének korlátozását kérni az alábbiak szerint:
(1)
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
az alábbiak valamelyike teljesül:
a)

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra
az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze
a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett
kéri azok felhasználásának korlátozását;
c)

az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása
érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő
adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
(2)
Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a
tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak
védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet
kezelni.
(3)
Az Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az
adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
A GDPR 21. cikke alapján az Érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adat kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint:
(1)
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében
vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen
alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti
tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
(2)
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez
kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében
történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
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(3)
A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az Érintettel való első kapcsolatfelvétel során
kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és
minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
(4)
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez
kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az Érintett a tiltakozáshoz való jogot
műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
(5)
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos
okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az
adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
A GDPR 20. cikke alapján az Érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok
hordozhatóságára az alábbiak szerint:
(1)
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta, ha:
b) ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött
szerződés teljesítése
c)

és az adatkezelés automatizált módon történik.

(2)
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra,
hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti
közvetlen továbbítását.
(3)
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot.
Az adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett
feladat végrehajtásához szükséges.
(4)
Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.
A GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján az Érintett jogosult a személyes adatainak
kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban visszavonni az alábbiak szerint:
Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni,
mint annak megadását.
Az Érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz
Az Érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az
Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett
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választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek
felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek )
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden Érintett jogosult
arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási
helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett
megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
cím:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postacím:

1530 Budapest, Pf.: 5

e-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon:

+36 (1) 391-1400

fax.:

+36 (1) 391-1410

honlap:

www.naih.hu

Az Adatkezelési tájékoztató és Adatkezelési Táblázat személyes adatok kezeléséről volt és
jelenlegi szerződéses partnerek kapcsolattartói és képviselői számára az MFGT honlapján
található:
http://www.magyarfoldgaztarolo.hu/-/media/MFGT/Adatvedelem/NY-03-MFGT-TContract.pdf?la=hu-HU
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Környezetvédelem kérdései
Az MFGT az ISO 14001:2004 (MSZ EN ISO 14001:2005) szabvány követelményeinek megfelelő független tanúsító által ellenőrzött - Környezetközpontú Irányítási Rendszert működtet az
Integrált Irányítási Rendszerén belül.
Ezzel összhangban az MFGT a tároló tevékenységét a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény előírásainak megfelelően végzi. Működése során
elkötelezett a környezet, valamint az emberi élet és egészségvédelemért. Így:


a környezetet érintő tevékenységek megkezdése előtt előzetes, majd később
részletes környezeti hatástanulmányt készít,



végrehajtja az előírt környezetvédelmi felülvizsgálatokat,



a számára megállapított légszennyezőanyag kibocsátási határértékeken belül
tartja a káros anyag emissziót,



a hulladékgazdálkodást és a veszélyes hulladékok kezelését előírásszerűen végzi,



figyelmet fordít a felszíni és felszín alatti vizek védelmére,



a zajszintet és a rezgésterhelést a meghatározott határértéken belül tartja.

Azok az együttműködő partnerek, vállalkozók, akikkel az MFGT szerződést köt, szerződéseikben - vállalják, hogy betartják a vonatkozó környezetvédelmi előírásokat. Abban
az esetben, ha az MFGT hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy partnere a
környezetvédelmi jogszabályokban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, jogosult, illetve
a jogszabályokban foglalt esetekben köteles a szerződés módosítását, vagy megszüntetését
kezdeményezni.
2.3

AZ MFGT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEI
2.3.1

Az engedélyes tevékenységének minőségi jellemzői

Az MFGT földgáztárolási tevékenységének minőségi jellemzőit meghatározó tényezők:


a jogszabályi és szerződéses követelmények betartása,



a szolgáltatás színvonala, annak mérése és visszacsatolása a Rendszerhasználók felé,



a földgáztárolási tevékenységgel összefüggésben szolgáltatott adatok, információk
megfelelősége.

2.3.2

A tárolt földgáz minőségére vonatkozó Előírások, ellenőrzésének eljárási rendje

A földgáz minőségi paraméterei alatt az MFGT - a jelen Üzletszabályzatban - a földgáztárolásra
átadott (betárolt) és földgáztárolóból kivett (kitárolt) földgáz nyomás és minőségi adatait érti.
A nyomás megkívánt értékeit, mint minőségi paramétert az MFGT és a kapcsolódó
rendszerüzemeltető egymással megkötött együttműködési megállapodásban rögzíti. Az így
rögzített nyomás értékek kerülnek átadás–átvételi pontonként az MFGT és a Rendszerhasználó
között megkötött Földgáztárolási szerződésbe.
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Az átadás–átvételi pontokon a földgáztárolásra átadott illetve a földgáztárolóból átvett földgáz
minősége meg kell, hogy feleljen a Vhr. 11. sz. mellékletében foglaltaknak. A földgáz
minőségre vonatkozó ellenőrző, illetve elszámolási adatokat az ÜKSZ-nek megfelelően az
MFGT a Rendszerhasználó részére biztosítja.
A kapcsolódó rendszerüzemeltető a mérés adatait az ÜKSZ gázminőség mérésének eljárás
rendje alapján, valamint az MFGT és a rendszerüzemeltető között megkötött együttműködési
megállapodás alapján az MFGT részére elszámolási célra – napi gyakorisággal – rendelkezésre
bocsátja.
A napi bizonylatolás adatai részét képezik az MFGT és a kapcsolódó rendszerüzemeltető, vagy
földgáztermelő közötti havonta felvett átadás-átvételi jegyzőkönyvnek.
Azokon a helyeken ahol nincs távvezetéki kapcsolat kitároláskor vagy betároláskor, ott a
kapcsolódó földgáztermelő méri az átadott-átvett földgáz minőségi paramétereit az
együttműködési megállapodás alapján.
A Rendszerhasználó bármikor betekinthet a kitárolt illetve a betárolt földgáz minőségi
adataiba, a mérések hitelességét igazoló dokumentumokba, melyet az Informatikai Platformon
ér el, vagy egyéb esetben erre vonatkozó igényét a Rendszerhasználónak az MFGT
kapcsolattartója felé jeleznie kell.
A földgázminőség mérésének részletes eljárás rendjét az ÜKSZ szabályozza.
2.4

AZ MFGT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI
2.4.1

A tárolói rendszer üzemviteli irányítása

A tevékenységhez fűződő üzleti irányítási, műszaki és gazdasági irányító feladatokat az MFGT
végzi.
2.4.2

A tárolók műszaki sajátosságai miatt betartandó követelmények
(kapacitásgazdálkodás peremfeltételei)

A tárolók főbb műszaki paramétereit a Hivatal által kiadott Földgáztárolási működési engedély
mellékletei, az ÜSZ 8. sz. melléklete és a honlapon feltüntetett információk tartalmazzák. Az
MFGT a mellékleteket folyamatosan felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja. A felülvizsgálat
alapja a Műszaki Üzemi Terv (MÜT), amiben meghatározásra kerülnek - tárolónként – a
biztosítható kapacitások, valamint a várható tárolói fejlesztések. A MÜT a Bt. 27. §-a alapján az
MFGT által a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat számára jóváhagyásra benyújtandó
dokumentum, amely alapján az MFGT a bányászati (földgáztárolási) tevékenységét köteles
végezni.
Az egyesített tárolóra vonatkozóan az MFGT a következő szabályozást alkalmazza:
A MÜT alapján meghatározott – kereskedelmi célra – meghirdetendő kapacitásokat az MFGT
az ÜKSZ előírásai szerint meghirdeti. A tárolási év folyamán a Rendszerhasználó által elérhető
szabad kapacitások és a kapacitás lekötésre vonatkozó információk az MFGT internetes
honlapján folyamatosan megtekinthetők.
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a.

Tárolási ciklusok időbeli meghatározása
A betárolási időszak április 1-től szeptember 30-ig, a kitárolási időszak pedig október 1től március 31-ig tart. A ki- és betárolási időszakokat az MFGT – amennyiben erre
jogszabály felhatalmazást ad, vagy ellátási célból szükséges – meghosszabbíthatja.

b.

A tárolók indítására vonatkozó szabályok
A tárolókat az indításuk után alapjárati szinten kell üzemelni, amelynek hossza
tárolónként eltérő. A tárolási tevékenység indítása, az egyes tárolók beindításával,
fokozatosan történik. Ennek következtében a rendelkezésre álló maximális és
minimális kapacitás – eltérő mértékben – lépcsőzetesen változik.
A fent leírtak miatt az MFGT a betárolás és kitárolás indítására vonatkozóan szigorú
nominálási szabályokat alkalmaz, amelyeket jelen Üzletszabályzat 3.2.1. pontja
tartalmaz.

c.

A tárolók - tárolási ciklusban – történő leállítására vonatkozó szabályok
Az MFGT a tárolási év közben az igények változásának következtében bármely tárolóját
leállíthatja, ezért kapacitás korlátok fordulhatnak elő, azonban ez nem eredményezheti
az MFGT által vállalt kötelezettségek be nem tartását.

d.

Az egyesített tároló kitárolási és betárolási kapacitása
A Rendszerhasználók az MFGT internetes honlapján megtalálják a tárolók aktuális
feltöltöttségét, amelynek értéke a be-, illetve kitárolás folyamán folyamatosan változik.
Az aktuális feltöltöttség függvényében folyamatosan változik a tárolók kitárolási és
betárolási kapacitása.
Az adott gáznapon a Rendszerhasználók részére rendelkezésre álló kapacitást az MFGT
a Rendszerhasználók által leadott betárolási és kitárolási terv alapján – az egyesített
tárolóra vonatkozóan - határozza meg. A Rendszerhasználók a tervet hetente frissítik,
ezért a rendelkezésre álló kapacitás a leadott igények alapján változik. A
Rendszerhasználó minden gáznap előtt megtudhatja az MFGT Informatikai
Platformján, hogy a gáznapon az egyesített tárolóra vonatkozóan mennyi a
minimálisan és a maximálisan igénybe vehető kapacitás.
A Rendszerhasználók az MFGT Informatikai Platformján nyomon követhetik az általuk
lehívható maximális kapacitásokat. Az ezzel kapcsolatos lehívás (nominálás) részletes
szabályait az Üzletszabályzat 3.2.1 pontja tartalmazza.
2.4.2.1

A tárolók karbantartási szabályai

Az MFGT rendszeres karbantartással biztosítja a tárolói rendszer és tartozékainak
rendelkezésre állását. E tevékenység garantálja, hogy a tárolói rendszer valamennyi eleme

25/195

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Földgáztárolói engedélyes Üzletszabályzata
az üzembe helyezéstől az élettartam végéig azonos szintű megbízhatósági elvárásnak
feleljen meg.
A karbantartási tevékenységet az MFGT részben vállalkozó bevonásával, részben saját
erőforrással végzi. Az MFGT a nagy volumenű karbantartási munkákat a tervezett be- és
kitárolási ciklusok közé tervezi.
Az MFGT tervezett tárolói karbantartási időpontokat a Vhr. 94. § alapján bejelenti a
szállítási rendszerüzemeltető engedélyes részére, aki ennek figyelembevételével készíti a
szállítóvezetékre tervezett leállások időpontját.
A szállítási rendszerüzemeltető engedélyes a leadott karbantartási ütemterveket
összehangolja, és január 15-ig elkészíti és közzéteszi az internetes honlapján. Ezzel egy
időben az MFGT is tájékoztatja a Rendszerhasználókat a tárolókat érintő karbantartási
ütemtervről saját internetes honlapján keresztül. Az MFGT indokolt esetben a karbantartási
ütemtervtől eltérhet, ha erről 15 nappal előtte értesíti a Rendszerhasználókat.
2.4.2.2

A tárolók üzemzavar, hibaelhárítási szabályai

Az MFGT a Rendszerhasználók biztonságos ellátása érdekében folyamatos munkarendben
az üzemzavar elhárítás vezénylésére, korlátozások, válsághelyzet kezelésére alkalmas
személyzettel rendelkezik.
Az MFGT a Bt. és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok alapján kidolgozott szabályzatokat
folyamatosan aktualizálja, megismerteti a tárolói technológián dolgozó munkavállalókkal,
azokat számukra elérhetővé teszi. A szabályzatokban foglaltakat betartja és betartatja, a
szükséges ellenőrzéseket elvégzi.
Az MFGT gondoskodik a tárolókhoz tartozó kitörésvédelmi szolgálat működtetéséről, amely
kötelezettségének szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatott, a Bt. Vhr. 21. § (5)
bekezdésébe foglalt előírásoknak megfelelő vállalkozóval tesz eleget.
Az MFGT Havaria elhárítási tervvel rendelkezik, amely kiterjed tűz, robbanás, technológiai
meghibásodás következtében fellépő olyan eseményekre, amelyeknél emberi élet, nagy
értékű vagyon, a környezet, illetve az ellátásbiztonság kerülhet veszélybe.
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3
3.1

AZ MFGT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK
A SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA

Az MFGT feladata a Rendszerhasználók részére a tárolási kapacitásokhoz való hozzáférés és a
földgáztároláshoz szükséges egyéb szolgáltatások biztosítása.
Az MFGT a legkisebb költség elvének érvényesítésével, átlátható módon,
diszkriminációmentesen, az üzembiztonság, a környezet- és egészségvédelem folyamatos szem
előtt tartása mellett teljesíti feladatát.
Az MFGT szolgáltatásait az Üzletszabályzat és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek
betartásával – minden esetben az érvényes és hatályos szerződés birtokában, és az abban
foglaltak szerint - vehetik igénybe a Rendszerhasználók.
Az MFGT tárolói mobil- és csúcskapacitásaihoz történő hozzáférés szabályozott, valamint a GET
74. § (2) bekezdésében meghatározott felmentés birtokában tárgyalásos (nem szabályozott)
formában lehetséges. A felmentést tartalmazó határozatot az MFGT honlapján nyilvánosságra
hozza. A tárgyalásos hozzáféréssel nyújtott tárolási szolgáltatások díjait és a hozzáférés
részletes szabályait az MFGT határozza meg és internetes honlapján teszi közzé, biztosítva az
egyenlő elbánás elvét.
Az MFGT által nyújtott szolgáltatások a következők:
1. Alapszolgáltatások
2. Választható szolgáltatások
3. Nem engedélyköteles tevékenységnek minősülő,
szolgáltatás (Egyedi szolgáltatás)

egyedileg igényelt egyéb

Az MFGT által nyújtott, szabályozott hozzáféréssel biztosított kapacitásokra az ÜKSZ 1.3.h
pontjában meghatározott szolgáltatásokat alapszolgáltatásként, a vonatkozó pontban leírtak
szerint vehetik igénybe a Rendszerhasználók.
A Teszt-szolgáltatás leírását, jellemzőit és szabályozását a jelen Üzletszabályzat 4.8. melléklete
tartalmazza. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás jellege előzetesen nem határozható meg, így
strukturálisan nem szerepel az MFGT által nyújtott szolgáltatások taxatív felsorolásában és
leírásaiban. Egy adott, konkrét Teszt-szolgáltatás leírása, egyedi jellemzői, – a teszt időszak
alatt – az MFGT honlapján érhetők el.
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Az MFGT által nyújtott alap-, és választható szolgáltatásokat az alábbi táblázat tartalmazza:
Szolgáltatás

Időtáv

Típus

Leírás

Nettó Díj

Alapszolgáltatás

Gázkészlethez
szükséges
mobilkapacitást,
kitárolási és
betárolási
kapacitásokat,
valamint a betárolási
és kitárolási
szolgáltatás

13/2016 (XII.20.)
MEKH rendeletben
meghatározott
díjtétel

Alapszolgáltatás

Az értékesített
kapacitások
(kitárolás, betárolási
és mobilkapacitások)
tetszőleges
összekapcsolása

13/2016 (XII.20.)
MEKH rendeletben
meghatározott
díjtétel

Nem megszakítható
be- és kitárolási
valamint mobil
kapacitás

13/2016 (XII.20.)
MEKH rendeletben
meghatározott
díjtétel

Lehetővé teszi egy
vevői készlet
részportfoliókra való
bontását és azok
alakulásának
kimutatását

1 500 000
Ft/részportfólió/év

Vámraktár
szolgáltatás EU- n
kívülről érkező gáz
számára

Tárolói
kapacitásdíjak
(13/2016 (XII.20.)
MEKH rendeletben
meghatározott
díjtétel) +
12 000 000 Ft/év
szolgáltatási díj

1 év

Nem
megszakítható
szezonális
tárolói
Hosszútáv
szolgáltatás
(> 1 év)

1 év,
Csomagban
értékesített
tárolói
szolgáltatás

Hosszútáv (> 1 év)

rövidtáv
( < 1 év)

Nem
megszakítható
be- és
Rövidtáv
kitárolási,
valamint
(< 1 év)
mobil
kapacitások –
rövid távú

Portfóliókezelési
Szolgáltatás

Közvámraktár

1 év

1 év

Alapszolgáltatás

Választható
szolgáltatás

Választható
szolgáltatás

A szabályozott hozzáféréssel biztosított kapacitásokra vonatkozó alapszolgáltatások díját a
mindenkor hatályos 13/2016 (XII.20.) MEKH rendelet állapítja meg, tehát az alapszolgáltatások
ellenértékét a rendszerhasználati díj tartalmazza. Az egyes szolgáltatások az MFGT által
meghirdetett kapacitás-árveréssel is elérhetők. A kapacitás-árverésen megállapított minimum
ajánlati ár a 13/2016 (XII.20.) MEKH rendeletben meghatározottól lefelé eltérhet.
A választható szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses feltételeket és díjakat jelen
Üzletszabályzat tartalmazza. A választható szolgáltatások díjait – az Üzletszabályzat
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jóváhagyására vonatkozó hatósági eljárás keretében – a Hivatal hagyja jóvá a Vhr. 150. §-a
szerint.
Az Egyedi szolgáltatások feltételeiben és díjában a Vhr. 79. § (4) pontja alapján az MFGT és a
Rendszerhasználó egyedileg, az azonos bánásmód elve szerint állapodik meg.
Az Üzletszabályzat 3.1.1. és 3.1.2 fejezetei az alap és választható szolgáltatásokat írják le,
valamint a szolgáltatások igénybevételének általános feltételeit részletezi a megadott
csoportosításnak megfelelően. Az alap- és választható szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes,
az egyedi szerződésben nem szabályozott szerződéses feltételeket az Üzletszabályzat 4. számú
melléklete (A földgáztárolási szolgáltatások igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési
Feltételek – ÁSZF) tartalmazza.

3.1.1

Alapszolgáltatások és a hozzáférés szabályai

Az MFGT az alapszolgáltatásokat az Üzletszabályzat 4. sz. mellékletének részét képező
mintaszerződések alapján nyújtja, az alábbi feltételekkel.
3.1.1.1 Nem megszakítható szezonális tárolói szolgáltatás
a) Nem megszakítható szezonális szolgáltatás - éves
Az MFGT az – ÜKSZ 1.3.h pontban részletezett – alapszolgáltatások nyújtásával biztosítja a
Rendszerhasználó részére a szerződésben rögzített tárolási évben/években a szezonális tárolási
szolgáltatást, mely a tárolni kívánt gázkészlethez szükséges mobilkapacitást, a kitárolási és
betárolási kapacitásokat, valamint a betárolási és kitárolási szolgáltatást foglalja magában.
A kapacitások meghirdetése és lekötése az ÜKSZ 2.1.4 pontjában leírtaknak megfelelően
történik.
A Földgáztárolási szerződés megkötésének feltétele, hogy a Rendszerhasználó az ÜKSZ-ben,
valamint az Üzletszabályzatban foglalt adatközlést és dokumentációt hiánytalanul biztosítsa az
MFGT számára, az MFGT Informatikai Platformján keresztül és papír alapon, az MFGT
Informatikai Platformjának hiányában csak papír alapon.
Az MFGT a benyújtandó dokumentum mintákat a hirdetésben teszi közzé.
Az igények MFGT-hez történő beérkezésének határideje március első hétfője. A beérkező
igényeket az MFGT megvizsgálja és a hiánytalanul benyújtott kapacitás lekötési igényeket a
beérkezés sorrendjében igazolja vissza.
Amennyiben az éves kapacitás lekötés esetén a szabad tárolói kapacitásokat meghaladják a
Rendszerhasználók kapacitás igényei, akkor a diszkriminációmentes hozzáférés biztosítása
érdekében - az ÜKSZ 2.1.4.3.1 (l) pontja szerint - az MFGT a szabad kapacitásokra árverést ír ki.
Az árverés folyamatát az Üzletszabályzat 5.1. sz. melléklete – Tárolói Kapacitás Árverési
Szabályzat I. - szabályozza.
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Fenti határidő eltelte után az MFGT a még beérkező és formailag elfogadott kapacitás lekötési
igényeket a teljesíthetőség, azaz a még rendelkezésre álló szabad tároló kapacitások,
figyelembevételével a beérkezés sorrendjében igazolja vissza.
Az MFGT csak olyan Rendszerhasználótól fogad el kapacitás igényt és csak olyan
Rendszerhasználóval köt Földgáztárolási szerződést, aki a szerződéses kötelezettségeinek
teljesítésére megfelelő pénzügyi és/vagy fizetési biztosítékokkal rendelkezik. A pénzügyi és/vagy
fizetési biztosítékokra vonatkozó rendelkezéseket az Üzletszabályzat 4.12. sz. melléklete
tartalmazza.
A Rendszerhasználó a kapacitásigényléssel kötelező érvényű – cégszerű aláírásával igazolt igénybejelentést tesz, amellyel kifejezi szándékát az igénybejelentésben szereplő kapacitás
megvásárlására. A Rendszerhasználó az igénybejelentésben megadott kapacitások mértékéig az
ÜKSZ 2.1.4.3.1 (m) pontja szerint köteles az MFGT által visszaigazolt igényelt kapacitásokra a
Földgáztárolási szerződést megkötni. Amennyiben a Rendszerhasználó ennek a
kötelezettségének nem tesz eleget, a kapacitás lekötésre vonatkozó jogosultságát elveszíti, az
MFGT jogosult az ilyen módon nem lekötött kapacitást más Rendszerhasználó számára
értékesíteni, azonban az MFGT a késedelmes értékesítésből adódó kárát bírósági úton
érvényesítheti.
A Rendszerhasználó az igény bejelentésekor köteles az MFGT Informatikai Platformjára havi
bontású éves gázforgalmi tervét feltölteni. A leadott gázforgalmi tervek alapján az MFGT az
egyesített tárolóra leadott gázforgalmi terveket szétosztja a fizikai tárolók között. A
Rendszerhasználó – esetleges kapacitás- és készletváltozásait is figyelembe véve – saját
gázforgalmi tervét hetente frissíti, ami alapján az MFGT is folyamatosan aktualizálja a
gázforgalmi tervek szétosztását a fizikai tárolók között. A gázforgalmi terv gáznapot megelőzően
– ha nem kerül sor attól eltérő nominálásra – a nominálási szabályok figyelembe vételével
nominálássá alakul át.
A gázforgalmi tervtől eltérő nominálást az MFGT jogosult visszautasítani és újranominálást
kezdeményezni.
Az MFGT a betárolási illetve a kitárolási időszak meghosszabbítása esetén, a Hivatallal történő
előzetes egyeztetést követően honlapján közzétéve, hirdetményben értesíti ügyfeleit és a piaci
szereplőket.
A szolgáltatás ellenértékének megfizetését és a megfizetés ütemezését a Rendszerhasználó a
mindenkor hatályos Tarifarendeletek alapján köteles megtenni. A fizetési feltételeket az
Üzletszabályzat 4. számú melléklete tartalmazza.
b) Nem megszakítható szezonális szolgáltatás – hosszútávú
Ez a szolgáltatás a tárolói évet meghaladó időtartamú kapacitás lekötésekre vonatkozik és
egyebekben megegyezik a 3.1.1.1. pontban meghatározott szolgáltatással. Az Üzletszabályzat
4.4. melléklete tartalmazza a részletes szerződéses feltételeket a nem megszakítható hosszútávú
szezonális szolgáltatás esetében.
3.1.1.2 Csomag szolgáltatások
Ez a szolgáltatás alapesetben, az Alapszolgáltatások részeként értékesített kapacitások (kitárolás,
betárolási és mobilkapacitások) tetszőleges összekapcsolását jelenti rövidtávú, éves vagy
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hosszútávú szerződés keretében. Eseti csomag szolgáltatás meghirdetés esetén, MFGT a szabad
kapacitásokra árverést írhat ki. Ennek az árverésnek a folyamatát az Üzletszabályzat 5.2. sz. és
5.3. sz. mellékletei – Tárolói Kapacitás Árverési Szabályzat II./A. és II./B. – tartalmazzák.
A szolgáltatás díjait és a fizetési feltételeket az Üzletszabályzat 4. melléklete rögzíti.
Ugyanakkor a csomag szolgáltatás – a felek megállapodása alapján - tartalmazhat egyedi tárolói
szolgáltatásokat is.
3.1.1.3 Nem megszakítható rövidtávú be- és kitárolási, valamint mobilkapacitások
értékesítése
Az MFGT ezzel a szolgáltatással biztosítja, hogy a Rendszerhasználó kapacitást köthessen le
abban az esetben, ha éven belüli nem megszakítható kapacitásra van szüksége. A
Rendszerhasználó az ÜKSZ 2.1.4.3.2 pontja alapján az üzletszabályzatában meghatározott
módon köthet le nem megszakítható kapacitást egy évnél rövidebb időszakra:
-

Nem megszakítható rövid távú szolgáltatásként az MFGT nem megszakítható kitárolási,
mobil és betárolási kapacitást hirdethet meg a Rendszerhasználó részére tetszőleges 1 évnél
rövidebb időtartamra, és tetszőleges időszakra. A kapacitások csomag és nem csomag
ajánlatként kerülhetnek meghirdetésre az MFGT honlapján és az Informatikai Platformon. Az
MFGT a meghirdetett rövid távú szolgáltatást a hatályos földgáztárolási díjak figyelembe
vétele alapján a díjelemek egymáshoz viszonyított arányát megtartva értékesíti.

-

Az éven belüli nem megszakítható kapacitás csak abban az esetben áll a Rendszerhasználók
rendelkezésére, ha az összes nem megszakítható ki- és betárolási, valamint mobilkapacitás
értékesítése nem történt meg.

-

A tárolási év közben a nem megszakítható kapacitások meghirdetésének általános feltételei
megegyeznek az éves nem megszakítható kapacitások meghirdetésének általános
feltételeivel. Így azon Rendszerhasználók, akik éves nem megszakítható kapacitást is kötnek
le, és az ÜKSZ-ben meghatározott feltételeknek eleget tettek, valamint a szükséges
dokumentumokat az MFGT részére már az éves kapacitás lekötési időszakban benyújtották,
nem kell a dokumentumokat ismételten beküldeni.

-

Az aláírt szerződés és az esedékes rövid távú nem megszakítható tárolási díj MFGT–hez
történt beérkezését követően adható le nominálás a rövid távú nem megszakítható
kapacitásra.

A szolgáltatás ellenértékét és a fizetési feltételeket az Üzletszabályzat 4. sz. melléklete rögzíti.
3.1.1.4 Tárolói kapacitás-átadás tranzakcióinak lebonyolítása rendszerhasználó váltás esetén
(Elsődleges tárolói kapacitás átadása)
Az MFGT a rendszerhasználó váltás miatt előállt elsődleges kapacitás-átadási tranzakció
lebonyolítását a Rendszerhasználó írásbeli kérésére – a Rendszerhasználó tevékenységében
beállt lényeges változás (például tevékenység megszűnése, tevékenység jelentős átszervezése)
esetén – engedélyezi a Hivatal tájékoztatása mellett. A kapacitás-átadási tranzakció
lebonyolításához kapcsolódó térítési díjat az MFGT Díjjegyzéke tartalmazza.
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A szolgáltatás elvégzéséhez szükséges, hogy a kapacitást kiadó és a kapacitást átvevő
rendszerhasználók jelezzék az MFGT felé a kapacitás átadás-átvétel tényét. Ezt minden esetben
– mindkét Félnek - az MFGT Informatikai Platformján kell megtenni. A tranzakció csak akkor
kerül elfogadásra és átvezetésre, ha az átadó által feladott kapacitás mennyiséget az átvevő fél
elfogadja az Informatikai Platformon a tranzakció életbelépését megelőző munkanapon a
gáznapra vonatkozó nominálás leadásának határidejéig.
Az MFGT által működtetett Informatikai Platformon elérhető felület biztosítja az Üzletszabályzat
6. számú mellékletének 1. pontja szerinti ún. egyszerűsített eljárásrend használatát a
Rendszerhasználók részére a tranzakcióval járó szerződésmódosításra vonatkozóan.
Amennyiben a Rendszerhasználók között nincs egyezség az átadott, illetve az átvett kapacitás
mértékére, úgy a Rendszerhasználók szerződése változatlan marad.
A kapacitást kiadó Rendszerhasználó szerződött kapacitásai annyival csökkennek, amennyivel a
kapacitást átvevő Rendszerhasználó szerződött kapacitásai megnövekednek. A
rendszerhasználók összesített tárolói kapacitása nem csökkenhet a tranzakció miatt.
A fogyasztókhoz tartozó tárolói kapacitásokkal kapcsolatos elszámolásokat az Üzletszabályzat 6.
számú melléklete tartalmazza.
3.1.1.5 Másodlagos kapacitáskereskedelem tranzakcióinak lebonyolítása1
A Rendszerhasználóknak jogszabály vagy szerződés eltérő rendelkezésének hiányában
lehetőségük van az általuk lekötött kapacitások egymás közötti adás-vételére. A másodlagos
kapacitáspiacon a lekötött kapacitások részlegesen is értékesíthetők.
Az MFGT az adott szolgáltatás nyújtása során az ÜKSZ 2.1.7.4 pontja szerint történik.
Minden esetben, mindkét rendszerhasználónak az MFGT Informatikai Platformon az átadásátvételt megelőző napon kell jeleznie a másodlagos kapacitásátadás és átvétel tranzakciót.
A másodlagos kapacitásátadás és átvétel átvezetése megtörténik, ha a földgáztároló vizsgálata
alapján a tranzakció lebonyolításának nincs akadálya. Az MFGT a kapacitás átadás és átvétel
átvezetését nem végzi el abban az esetben, amennyiben a kapacitást megvásárló
rendszerhasználónak nincs érvényes tárolási szerződése, vagy a rendszerhasználó által
felajánlott kapacitás meghaladja a rendszerhasználó tulajdonában lévő kapacitást, vagy ha a
felajánlott és átvenni kívánt kapacitás nem megegyező mértékű.
A kapacitásdíjat továbbra is a kapacitást eladó Rendszerhasználó köteles fizetni az MFGT
számára. A forgalmi díjakat a kapacitás átvevője fizeti meg az MFGT részére, kivéve ha a
Rendszerhasználók a megkötött szerződésben ettől eltérően rendelkeznek.
A fogyasztókhoz tartozó tárolói kapacitásokkal kapcsolatos másodlagos elszámolásokat az
Üzletszabályzat 6. számú melléklete tartalmazza.

1

A másodlagos kapacitáskereskedelmet a tároló az alapszolgáltatás igénybevétele ellenében biztosítja.
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3.1.1.6 Tárolt mobilgáz adás-vétel technikai hátterének biztosítása, tranzakciók regisztrálása
Az MFGT az adott szolgáltatás során a Rendszerhasználók között történő mobilgáz
kereskedelemi tranzakció lebonyolítását végzi a jelen fejezetben leírtak alapján.
A tranzakció során a Rendszerhasználó tárolt mobilgázt értékesít egy másik Rendszerhasználó
részére adás-vételi szerződés alapján. Ezt minden esetben – mindkét félnek - az MFGT
Informatikai Platformján kell rögzíteni. Ezt követően mindkét Rendszerhasználónak meg kell
küldenie a tranzakciót követő be- vagy kitárolási tervét. Az MFGT saját operatív programja
alapján ezt felülbírálhatja és egyeztetést kezdeményezhet.
A vásárló Rendszerhasználó köteles jelezni az MFGT felé, hogy rendelkezik megfelelő
mennyiségű tárolói mobilkapacitással. A vásárló Rendszerhasználó mobilkapacitás nélkül csak
akkor szerezhet mobilgázt, ha ehhez kapacitást is vesz, és ezt igazolja.
A Rendszerhasználók által történt bejelentés alapján az MFGT
szerződésmódosításokat elvégzi, valamint nyilvántartási rendszerét aktualizálja.

a

szükséges

A mobilgáz adás-vétel tényének átvezetését az MFGT a következő esetekben megtagadhatja:


amennyiben az eladó Rendszerhasználó mobilgáza olyan mértékben lecsökken a
tranzakciót követően, hogy a továbbiakban a bankgaranciát helyettesítő mobilgáz
mennyiség nem biztosított. Ilyen esetben az eladó Rendszerhasználónak gondoskodni
kell a bankgaranciáról az MFGT felé.



a mobilgázt megvevő Rendszerhasználónak nincs az MFGT-vel érvényes Földgáztárolási
szerződése.



a mobilgázt megvevő Rendszerhasználó nem rendelkezik az átvett gáz tárolásához
szükséges mobilkapacitással.



ha a mobilgáz tranzakció következményeként a vevő nem éri el a célkészletét és a
betárolási terv ezért nem teljesül.



ha a mobilgáz készlet egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók ellátásához
kapcsolódik és az átvevő nem egyetemes fogyasztók ellátásához kívánja felhasználni
vagy nyilvántartani.



ha a mobilgáz készlet nem egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók ellátásához
szükséges és az átvevő egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók ellátáshoz kívánja
felhasználni vagy nyilvántartani.

A rendszerhasználókhoz tartozó tárolói kapacitásokkal kapcsolatos elszámolásokat az
Üzletszabályzat 6. számú melléklete tartalmazza.

3.1.2

Választható szolgáltatások és a hozzáférés szabályai

Az MFGT választható szolgáltatásként nyújtja a jelen fejezetben leírt szolgáltatásokat. A
szolgáltatásokra vonatkozó mintaszerződések – szolgáltatás típusonként - az Üzletszabályzat 4.
sz. mellékletének részét képezik. Az egyedi szerződésekben nem szabályozott kérdésekben az
ÁSZF-ben foglaltak az irányadók.
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3.1.2.1 Portfólió kezelési szolgáltatás
A Portfolió Kezelési szolgáltatás lehetővé teszi egy vevői készlet részportfoliókra való bontását
és azok alakulásának kimutatását. A szolgáltatás azon Vevők számára elérhető, akik
rendelkeznek Földgáztárolási szerződéssel és tárolói kapacitás lekötéssel az adott tárolói évre.
Az MFGT lehetővé teszi, hogy a Rendszerhasználó részportfoliókra bontsa az általa lekötött
kapacitásokat és tárolt készletet. A Portfolió Kezelési Szolgáltatás nincs hatással a napi tárolói
működésre és azt semmilyen módon nem befolyásolja (nominálás, allokálás, kapacitások), ez a
napi működésen túlmutató, a vevői portfóliók könnyebb kimutathatóságát megkönnyítő,
adminisztratív szolgáltatás az igénybevevők részére. Az MFGT vállalja, hogy havonta kimutatást
küld a részportfóliók kapacitás és forgalmi adatairól. A Rendszerhasználó vállalja, hogy minden
hónapban megküldi az MFGT számára a részportfoliókon belüli tárolói műveleteket (kitárolás,
betárolás, készletátadás, kapacitásátadás). A portfóliónkénti szolgáltatás napi forgalmi és
készletátadási és kapacitás egyenlege meg kell, hogy egyezzen a szolgáltatást igénybevevő napi
tárolói forgalmi készletmozgási és kapacitás egyenlegével.
3.1.2.2 Közvámraktár szolgáltatás
A Közvámraktár szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a rendszerhasználó az egyesített tárolót, mint
Közvámraktárat használja, azaz oda tárol be, illetve onnan tárol ki, az MFGT a betárolt gázt a
Közvámraktárban megőrzi. A szolgáltatás nyújtása során a Közvámraktárra vonatkozó
mindenkori vámszabályok vonatkoznak.

3.1.3

NEM ENGEDÉLYKÖTELES TEVÉKENYSÉGNEK MINŐSÜLŐ, EGYEDILEG IGÉNYELT
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK (EGYEDI SZOLGÁLTATÁSOK)

A Vhr. 79. § (4) bekezdése értelmében az egyedi szolgáltatások feltételeiben és díjazásában a
rendszerüzemeltető és az igénylő egyedileg, az azonos bánásmód elve szerint állapodik meg.
Az azonos bánásmód biztosítására az MFGT honlapján közzétett Díjjegyzék szerinti feltételek az
irányadók.
3.2

A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK OPERATÍV SZABÁLYAI
3.2.1

Alapszolgáltatások nominálási szabályai

3.2.1.1

Nem megszakítható tárolói kapacitás nominálása

Az MFGT - az ÜKSZ 2.2 pont szerinti előírásain túl - a nem megszakítható tárolói kapacitásokra
vonatkozóan az alábbi nominálási szabályokat írja elő:


Tárolók indítása

Az egyesített tároló csak egy meghatározott minimális igény esetén és csak lépcsőzetesen
indítható el. Ezért a Rendszerhasználónak tudomásul kell venni, hogy az MFGT csak abban az
esetben fogadja el a betárolás, illetve a kitárolás elindítására vonatkozó igényét, amennyiben
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az – a többi Rendszerhasználó által benyújtott igénnyel összevontan - elegendő a betárolási,
illetve a kitárolási program elindításához.
Amennyiben a betárolás, illetve kitárolás megkezdődik, a tárolók védelme érdekében
legfeljebb az első öt napon a tárolást egyenletes ütemben kell végezni és csak ezt követően
lehet a tárolási mennyiségeket változtatni. A nominálásokat ezen szabály figyelembevételével
tudjuk befogadni a tárolóindítási periódusban.
Az MFGT a beérkezett betárolás, illetve kitárolás indítására vonatkozó igényeket – a beérkezés
sorrendjében – elégíti ki az előző bekezdés alapján. Az MFGT minden esetben a saját
hatáskörében - a tárolók fizikai tulajdonságát, felkészülési szintjét szem előtt tartva – a
beérkezett igények alapján és sorrendjében dönti el hogy az egyesített tárolón belül, milyen
sorrendben indítja el a tárolóit. A megadott időszakban leadott nominálások az ügyfelek
részéről kötelezettségvállalást jelentenek, így a nominált értékeket kötelesek az ügyfelek a
Szállítási rendszerüzemeltető felé is nominálni. A földgáztároló fenntartja a jogot kártérítési
eljárás kezdeményezésére adott rendszerhasználójával szemben, amennyiben a
rendszerhasználó kötelezettségét megszegve a vállalt nominálását az adott időszakban nem
teljesíti.
A tárolók indítását kiszámíthatóbbá teszi a Rendszerhasználók által a szerződéskötést követően
megadott betárolási és kitárolási napi bontású ütemterv - Rendszerhasználók által történő
pontos – betartása.


Kapacitás letörés

A tárolási időszak elején és végén a Rendszerhasználóknak számolniuk kell azzal, hogy a tárolói
működés sajátossága miatt a szerződött maximális kapacitásnál kisebb nem megszakítható
betárolási, illetve kitárolási kapacitást tudnak igénybe venni. A Rendszerhasználónak az általa
leadott napi bontású tárolási ütemterv készítésekor és – hetente történő – frissítésénél ezt az
információt figyelembe kell venni. A rendelkezésre álló nem megszakítható kapacitást (a
lekötött kapacitás %-os arányában) az MFGT a kapacitás letörési időszakban is az informatikai
platformon folyamatosan a Rendszerhasználók tudomására hozza.
A kapacitás letöréssel érintett időszakban a rendelkezésre álló nem megszakítható kapacitások
a Rendszerhasználók szerződött kapacitásainak arányában (a másodlagos piacon vett
kapacitását is beleszámítva) történő felosztásával kerülnek meghatározásra. Az így
meghatározott nem megszakítható kapacitásokat az MFGT az Informatikai Platformján
megjeleníti.


Egyéb nominálási szabályok:
a.

A nem megszakítható kapacitás terhére a Rendszerhasználó részéről alap
nominálás adható be.

b.

Azon Rendszerhasználók, akik a földgáztermelő rendszerből vesznek át
betárolásra földgázt a földgáztermelő rendszer átadási pontján keresztül
(közvetlen betárolás), vagy földgázt kívánnak átadni a földgáztermelő rendszer
kiadási pontra, kötelesek ezeket a mennyiségeket nominálni. Ezeket az átadási
pontokat az MFGT és a földgáztermelő között megkötött szerződések
tartalmazzák.
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d.

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Földgáztárolói engedélyes Üzletszabályzata
A nominálás során az MFGT is alkalmazza a szállítási rendszerüzemeltető
engedélyes rendszerében alkalmazott „shipper-pair” tranzakciós rendszert. Ilyen
esetben a Rendszerhasználónak a Szállítói rendszerben használt „shipper
kódokat” kell használni. A nominálás minden esetben az Informatikai Platformon
ellenőrzésre kerül az MFGT és a szállítási rendszerüzemeltető közötti az ÜKSZ
2.2.4 szerinti nominálás egyeztetésekor. Az MFGT Informatikai Platformján A
shipper-pair-okra vonatkozó nominálást kapacitás és/vagy terméktípusoktól
függetlenül, összesítve fogadja be.
Azon rendszerhasználók esetében, akik több földgáztárolási kapacitás lekötési
szerződéssel rendelkeznek, a szerződésekbe foglalt kapacitásokat és a tárolt
mobilgáz mennyiségeket összesítetten kezeli az MFGT, és a Rendszerhasználó
számára összesített nominálást köteles biztosítani.

e. Napi nominálás esetén a tároló a gáznapot megelőzően 14:00 óráig fogad gáznapi
nominálásokat. A leadott nominálások megadhatóak napi (kWh/nap) vagy 24 órás
mennyiségként (kWh/nap) is. Amennyiben a tároltató napi mennyiséget ad meg
azt a tároló 24 egyenlő egységre bontja szét. Amennyiben a mennyiség nem
osztható maradék nélkül 24 egész részre, úgy a gáznap 1-23 közötti óráira
kerekített érték kerül kiosztásra, míg a gáznap 24. órájára a napi nominált
mennyiség és a már szétosztott mennyiség különbsége kerül megadásra, mint
órás nominálás.
A napi nominálás módosítására ad lehetőséget a tároló az Informatikai Platformon
(annak hiányában e-mailen vagy faxon), a gáznapot megelőzően 16:00-tól a
gáznap hátralevő részére vagy órás alapon. A módosítás akkor kerül befogadásra,
ha az érintett időpontig még legalább két teljes óra van hátra.



f.

A beérkezett igényeket a tároló egyezteti a szállítási rendszerüzemeltetővel, majd
ezt követően a szállítási rendszerüzemeltető értesíti az ügyfelet annak
eredményéről.

g.

A tároló korlátozhatja a benyújtott nominálásokat a földalatti gáztárolók geológiai
és rezervoár mechanikai adottságainak, valamint kútállományának fizikai védelme
érdekében. Amennyiben a rendszerhasználóktól beérkezett nominálások
összessége meghaladja a tároló által teljesíthető mennyiséget, az igények
kapacitástípusonként a nominálást beadó rendszerhasználók között pro-rata elven
kerül szétosztásra. A beérkezett órás nominálások teljes vagy részleges
befogadásáról az MFGT az adott órára vonatkozó kapuzárást követően
tájékoztatja a rendszerhasználót.

h.

A tároló nem biztosít túlnominálási lehetőséget a rendszerhasználók számára.

A Rendszerhasználók által megadott ütemtervtől való eltérés esetén alkalmazandó
nominálási szabályok:

A Rendszerhasználó leadja - a tárolási ciklus megkezdését megelőző 5 munkanapon belül – a
ciklus végéig tartó, heti rendszerességgel frissített napi bontású betárolási tervét. Az ütemterv
frissítését a Rendszerhasználók az MFGT Informatikai Platformján tudják megtenni.
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Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Földgáztárolói engedélyes Üzletszabályzata
Az MFGT a Rendszerhasználók által hetente aktualizált tárolási terv alapján
elkészíti operatív tervét, mely meghatározza, hogy milyen módon (mely tárolók
üzemeltetésével) elégíti ki a rendszerhasználói igényeket.

b.

Az MFGT a Rendszerhasználó nominálását elfogadja, amennyiben a
Rendszerhasználó a nominálás során a heti aktualizált – MFGT által elfogadott tervétől +/- 10 %-nál nagyobb mértékben nem tér el. Amennyiben a
Rendszerhasználók nominálásának összege meghaladja az adott napi elérhető
kapacitását, de a megengedett értéken belül nomináltak, úgy az MFGT a
rendelkezésre álló kapacitást Rendszerhasználók nominálás arányában
meghatározott mennyiségéig biztosítja.

c.

Amennyiben a Rendszerhasználó a nominálás során a heti aktualizált – MFGT által
elfogadott - tervétől +/- 10 %-nál nagyobb mértékben eltér, úgy a
Rendszerhasználó nominálását az MFGT elutasíthatja és újranominálásra
szólíthatja fel a Rendszerhasználót.

d.

Az MFGT a műszaki lehetőségek maximális kihasználásával mindent elkövet annak
érdekében, hogy a Rendszerhasználók által beadott napi nominálást elfogadja és
ezzel a lehető legrugalmasabb feltételeket biztosítsa Rendszerhasználók részére,
és ha csak feltétlen szükséges, akkor a 10%-os mértéktől nagyobb mértékben
eltérő rendszerhasználók felé a fenti pontok szerint eljárhat.
3.2.1.2

Tárolói kapacitás átadás tranzakcióinak nominálása rendszerhasználó
váltás esetén

A tranzakció hatályba lépésének napjától a Rendszerhasználók a módosított kapacitások
alapján nominálhatnak. Az MFGT Informatikai Platformján a módosított értékeknek
megfelelően történik a nominálási követelmények ellenőrzése.
3.2.1.3

Kitárolás és betárolás nominálási szabályai

A Rendszerhasználó a gáznapot megelőzően az MFGT Informatikai Platformján rögzíti a
gáznapra igényelt mennyiséget, olyan módon, hogy megadja a:


nem megszakítható kapacitás mennyiséget,



megszakítható kapacitás mennyiséget.

Az Informatikai Platform a beérkezett adatokat ellenőrzi a következő kritériumok alapján:


A Rendszerhasználó által beadott nem megszakítható kapacitásra beadott nominálás
nem haladhatja meg a Rendszerhasználó rendelkezésére álló nem megszakítható
kapacitás mennyiséget.



A Rendszerhasználó által beadott megszakítható mennyiség nem haladhatja meg a
szerződésben lekötött megszakítható kapacitás mennyiséget.

A nominálást az Informatikai Platform csak abban az esetben fogadja be az MFGT, ha a
nominálás az ellenőrzés kritériumainak megfelel.
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Földgáztárolói engedélyes Üzletszabályzata
Megszakítható kapacitásra leadott nominálást csak abban az esetben fogad be az MFGT, ha a
Rendszerhasználó a rendelkezésére álló nem megszakítható kapacitást teljes mértékben
nominálta.
3.2.1.4

Másodlagos kapacitás kereskedelem tranzakcióinak lebonyolítása,
nominálása

Az átadott kapacitás terhére történő nominálását a kapacitást eladó és vásárló
Rendszerhasználó között megkötött szerződésnek megfelelően, az eladó vagy az átvevő
Rendszerhasználó nominálja. Amennyiben a szerződésük alapján a kapacitás megvásárlója
nominál, úgy azt a tranzakció hatályba lépésének napjától teheti meg. A kapacitást átvevő
Rendszerhasználó a már lekötött kapacitásait a másodlagos piaci művelettel szerzett
kapacitásaival összevontan nominálhatja. Az MFGT Informatikai Platformján a módosított
értékeknek megfelelően történik a nominálási követelmények ellenőrzése.
3.2.1.5

Megszakítható tárolói kapacitás nominálási szabályai

A megszakítható kapacitások nominálása a nem megszakítható kapacitásokkal azonos módon
történik az ÜSZ 3.2.1.1. pontjában leírtak szerint. A megszakíthatóságra vonatkozó szabályokat
az ÜSZ 3.2.1.10 pontja tartalmazza.
3.2.1.6

Egyoldali nominálás

Az MFGT nem biztosít egyoldali nominálási lehetőséget a rendszerhasználók számára. Mind az
MFGT Informatikai Platformján, mind a földgázszállító engedélyesnél azonos nominálásokat
kell beadni.
3.2.1.7

Túlnominálás tárolói pontra

Az MFGT nem biztosít túlnominálási lehetőséget a rendszerhasználók számára.
3.2.1.8

Napi nominálást és újranominálást érintő napon belüli rugalmassági
lehetőség

A Rendszerhasználó a napi nominálás és újranominálás alkalmával az egyes órák között, díj
ellenében módosíthatja hátralevő órás nominálásait a Gáznapon belüli tárolói rugalmasság
Intraday Nomination Plusz Egyedi szolgáltatás szerinti tolerancia sávon túl. A szolgáltatásra
vonatkozóan az MFGT honlapján megtalálható Díjjegyzék szerinti feltételek az irányadók.

38/195

3.2.1.9

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Földgáztárolói engedélyes Üzletszabályzata
Virtuális tárolói szolgáltatás nominálása

Az MFGT egyedi szolgáltatás keretein belül lehetőséget biztosít a meghirdetett tárolási
időszakkal ellentétes irányú nominálás beadására. Ezen nominálások visszaigazolása és
teljesítése az egyesített tároló rendelkezésre álló kapacitásait figyelembe véve történhet
fizikai, vagy virtuális módon. Az egyedi szolgáltatás keretében befogadott nominálások
teljesíthetőségét az MFGT összesítve értékeli ki az adott órát érintő kapuzáráskor.

3.2.1.10 Megszakítható kapacitások és szolgáltatások megszakítási
sorrendjének elve
Megszakítás esetén minden esetben a legrövidebb időtávhoz köthető szerződött kapacitás
vagy szolgáltatás kerül megszakításra, egyenlő időtávok esetén a legkisebb egységárhoz
köthető kapacitás vagy 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. A megszakítható kapacitások és szolgáltatások részletes igénybevételi szabályai az
MFGT honlapján publikált hatályos Díjjegyzékben valamint a mintaszerződésekben találhatók.

3.2.2

Rendszerező fejezet: választható szolgáltatások operatív szabályai

3.2.2.1

Portfolió kezelés kapacitás szolgáltatás igénybevétele

A Portfolió kezelés kapacitás szolgáltatás igénybevételének szabályai az Üzletszabályzat 4.6. sz.
mellékletében leírtak szerint történik.

3.2.2.2

Közvámraktár szolgáltatás igénybe vétele

A Közvámraktár szolgáltatás igénybe vétele az Üzletszabályzat 4.7. sz. mellékletében leírtak
szerint történik.
3.3

A FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS SORÁN A TÁROLT FÖLDGÁZ ÁTADÁSA–
ÁTVÉTELE
3.3.1

Átadás-átvételi pontok

Az MFGT a kapacitás lekötés és nominálás során - az Üzletszabályzat 1.3.2. pontban leírt
módon - egyesítve kezeli a tárolókat.
3.3.1.1

A szállító rendszer kiadás illetve betáplálási pontja („0” pontok) a
földgáztárolás szempontjából

Az átadási pontokon történik a távvezetéki rendszerről történő földgáz betárolása, illetve a
földgáz távvezeték rendszerre történő kitárolása.
Minden szállítói „0” ponton
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Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Földgáztárolói engedélyes Üzletszabályzata
mennyiségmérés és földgáz minőségmérés is történik a szállítói engedélyes üzemeltetésében
lévő mérőeszközökkel.
Az átadási pontokon történik a tárolóból kitárolt földgáz átadása a Rendszerhasználónak, aki
megbízás alapján – a szállítási rendszerüzemeltető engedélyessel - szállíttatja el a tárolói
átadási pontoktól a földgázt.
A Kardoskúti FGT esetében – technológiai adottságokból fakadóan – a kitárolási időszakban a
tárolói „0” ponton azonos időben kiléphet kitárolt gáz, és hazai termelésű gáz is. E tény hatását
az allokációra és a forgalom elszámolásra mind a szállítói engedélyes, mind az MFGT kezeli a
saját rendszerében.
3.3.1.2

Hazai termelés átadási – átvételi pontjai

A Kardoskúti FGT esetében közvetlenül a hazai termelésből a KTD rendszerén keresztül is kerül
földgáz a tárolói rendszerbe. Ezen az átadási ponton a mennyiség és a földgázminőség mérését
az MFGT és a KTD között lévő együttműködési megállapodás alapján a KTD végezteti.
3.3.2

Az Átadott – Átvett Földgáz mérése

Az MFGT a földgázt a tárolókhoz csatlakozó távvezetéki "0" pontokon veszi át a
Rendszerhasználó megbízásából eljáró szállítói engedélyestől, illetve "0" pontokon adja át a
szállítási engedélyesnek a Rendszerhasználó tulajdonában lévő gázt.
A termelt gázok esetében, amikor azok nem a távvezetéki „0” pont felől érkeznek a tárolóhoz a
földgáztermelői rendszer átadási pontjain is történik mennyiségi és minőségi mérés.
Az átadási pontokon végzett mérési adatokat az ÜKSZ-ben rögzítetteknek megfelelően napi
gyakorisággal, a földgáztermelő és a szállítási rendszerüzemeltető engedélyes elektronikusan
átadja az MFGT részére a 24 órás összesített mennyiségi adatokat.
3.3.3

Az Átadott – Átvett Földgáz mennyiségének nyilvántartása

Az MFGT a rendszerhasználók által tárolt készletről napi bontású mérleget vezet 25/0 °C-os
referencia hőmérsékletű égéshő alapú kWh mértékegységben az Informatikai Platformján. A
mérleg tartalmazza a gáznapra vonatkozóan a nyitókészletet, tárolói „0” ponton allokált be-, és
kitárolt mennyiséget, a mobilkészletre betárolt mennyiséget, a mobilkészletből kitárolt
mennyiséget, valamint a gáznapi záró értéket. Amennyiben az MFGT rendszerhasználótól
vásárolja meg a technológiai felhasználás és veszteség valamint a kitermelt párnagáz pótlására
szükséges gázmennyiséget és számára értékesíti a kitermelt párnagázt, úgy a gázmérlege
tartalmazza a napi ki-, és betároláshoz kapcsolódó technológiai felhasználás és veszteség
mennyiségét, a kitermelt párnagáz pótlására elszámolt mennyiséget és az átadott kitermelt
párnagázt.
3.4

AZ MFGT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK, ELSZÁMOLÁSA, DÍJAI, FIZETÉSI
FELTÉTELEI

Az MFGT által nyújtott szolgáltatások elszámolása a Földgáztárolási szerződés teljesítésének
igazolása és a havi elszámolása szerint, a szerződő felek által közösen aláírt jegyzőkönyv
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Földgáztárolói engedélyes Üzletszabályzata
alapján történik. A jegyzőkönyv tartalma a naponta beérkezett hiteles mérésekből összeállt
gázmérleg adatokra épül, amely alapadatai hiteles mérési adatok. Az elszámolásra vonatkozó
egyéb rendelkezéseket, a szolgáltatások díjait, azok meghatározásának módját, valamint a
szolgáltatás fizetési feltételeit a jelen Üzletszabályzat 4. sz. melléklete tartalmazza.
3.5

A FÖLDGÁZTÁROLÓI SZOLGÁLTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ PANASZOK KEZELÉSE

Az MFGT annak érdekében, hogy tevékenységével kapcsolatban – a Rendszerhasználótól –
beérkezett panaszok, bejelentések rövid határidőn belül, egységes eljárással kivizsgálásra
kerüljenek és a bejelentések okai megszüntethetők legyenek, az Integrált Irányítási rendszerén
belül szigorúan szabályozza a panaszkezelésre vonatkozó eljárást. Az eljárás alapján a
Rendszerhasználótól beérkezett panasz, bejelentés minden esetben kivizsgálásra kerül. Ezeket
az MFGT nyilvántartja. A nyilvántartott dokumentumot a panasz lezárást követő 3 évre
megőrzi. Tekintettel a kivizsgálás időigényére az MFGT minden esetben a panasz beérkezését
követő 5 munkanapon belül tájékoztatja a Rendszerhasználót a panasz kivizsgálására és
rendezésére általa szükségesnek ítélt időtartamról. Az MFGT-hez érkező panaszok a beérkezés
időpontjától számított 10 munkanapon belül írásban megválaszolásra kerülnek.
A panasz kivizsgálását követően az MFGT értesíti a Rendszerhasználót a vizsgálat eredményéről
és a meghozott intézkedésekről. Amennyiben a benyújtott panasz, jogtalannak bizonyul, annak
elutasítása részletes és egyértelmű indoklással történik.
3.6

AZ ÜZLETSZABÁLYZAT – A SZOLGÁLTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ - EGYÉB RENDELKEZÉSEI

A Rendszerhasználóktól - a földgáztárolási szolgáltatásokra vonatkozó – igények beérkezését és
visszaigazolását követően (kapacitás túljegyzés esetén a kapacitás árverésen elnyert
mennyiségek visszaigazolását követően) az MFGT megköti a Földgáztárolási szerződéseket. Az
MFGT és a Rendszerhasználó szerződéses kapcsolatát, a kapacitások lehívási feltételeit
(nominálások), az allokálás, elszámolási, fizetési szabályokat az Üzletszabályzat 4. sz.
melléklete, illetve annak részét képező típusszerződések szabályozzák.
Az ÁSZF-ben és a típusszerződésben rögzített feltételek egymást kiegészítve szabályozzák a
szerződéses kapcsolatot, melyek a szerződő felekre nézve kötelező érvényűek. Az
Üzletszabályzatban szereplő fogalmak automatikusan részét képezik az ÁSZF-nek is.
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Az MFGT Ügyfélszolgálati iroda elérhetősége

Az MFGT ügyfélszolgálati tevékenységét az MFGT Kereskedelem, Marketing, Szabályozás szervezete végzi a
következő szabályrendszer szerint.

Az Ügyfélszolgálati iroda székhelye
1138 Budapest XIII. kerület
Váci út 144-150.

Levelezési cím:
Magyar Földgáztároló Zrt.
Ügyfélszolgálati iroda
1399 Budapest
Pf.: 645.

Telefon/fax/e-mail
Telefon:

1/354-7050

Fax:

1/354-7045

E-mail:

info@mfgt.hu

Az Ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási rendje
Hétköznap

9:00 – 12:00
14:00 – 15:30

A Rendszerhasználók a napi operatív ügyeket érintő kérdésekben - a nap 24 órájában - fordulhatnak az
ügyeletet ellátó Tároló forgalom-irányítási szolgálat munkatársaihoz.

Tároló forgalom-irányítási szolgálat elérhetősége
Telefon:

52/362-574, 20/411-3368

Fax:

52/558-048

E-mail:

dispatcher@mfgt.hu

Amennyiben az Ügyfélszolgálati iroda elérhetősége, vagy nyilvántartási ideje megváltozik, a megváltozott
adatokat az MFGT közzéteszi Internetes honlapján.
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A földgáztárolási tevékenység operatív működését támogató rendszer
leírása

Az MFGT a földgáztárolási tevékenységének támogatására informatikai rendszert vezetett be, amely a
rendszerhasználókat érintően a következő területek operatív működését hívatott segíteni.
Általános bemutatás
Az MFGT Informatikai Platformja egy interaktív rendszer, amely valós időben biztosítja az implementált
adminisztrációs és kereskedelmi tevékenységek végrehajtását. Az egyes funkciók végrehajtásakor a
beépített ellenőrző mechanizmusoknak megfelelően a felhasználókat segíti, hogy csak a megfelelő adatok
kerüljenek bevitelre. A rendszer célja, hogy lehetőséget biztosítson ügyfelek részére az elektronikus úton
történő tároló használatra, nominálásra, kapacitás lekötésre, kapacitás adás-vételre, mobilgáz
kereskedésre. A korábbi Excel fájlok beküldésén alapuló megoldás helyett olyan integrált megoldást nyújt,
amely hitelesített, időbélyegzett tranzakciókkal támogatja a mindennapi üzletmenetet. A
rendszerhasználók hozzájutnak egy olyan eszközhöz, amelyen a korábbi tranzakcióik adatai bármikor,
időben visszamenőlegesen lekérdezhetők.
A rendszer auditálható módon tárolja az adatokat. A tranzakciók azonnal, valós időben végrehajtódnak és
azok következményei, eredményei azonnal rögzülnek a rendszeren. A felhasználók személyre szabott
módon kizárólag a számukra szükséges információt tekinthetik meg és kérhetik le.
Az MFGT Informatikai Platformja egy WEB alapú alkalmazás. A rendszerhasználók biztonságos szerveradatkapcsolaton keresztül csatlakozhatnak az alkalmazáshoz. A rendszer eléréséhez kliens oldali Flash
plugin telepítése szükséges. Az alkalmazás felhasználói funkciói a WEB-es felületen jelennek meg, amelyek
között a menüpontokkal lehet navigálni.
Az alkalmazás használatának kezdetekor minden rendszerhasználó számára az MFGT egy úgynevezett
„vevő admin” jogosultságú felhasználót állít be. Felhasználó név és jelszó azonosítással lehet tehát a
rendszerbe belépni, nem szükséges chip kártya, vagy bármely egyéb digitális hardver azonosító
beszerzésére. Az ügyfelenkénti „vevő admin” jogosult a saját szervezetén belül további felhasználókat a
rendszerbe felvenni, részükre ügyfél azonosítót és első jelszót a belépéshez kiosztani, továbbá
jogosultságot hozzájuk rendelni.
A rendszer képes üzenetek kezelésére, amelyet a felhasználók nem csak a rendszeren belül kaphatnak
meg, hanem e-mailben is értesíthetik őket, amennyiben a szükséges üzenet beállításai megtörténtek az
alkalmazásban. A rendszer valamennyi felhasználója számára magyar és angol nyelven biztosítja a funkciók
használatát.
Az alkalmazás több interface-szel rendelkezik, melyek segítségével más rendszerekhez azonnali, B2B
jellegű adatkapcsolat biztosított. Ezek egyike a szállítói engedélyessel kialakított, melynek eredménye,
hogy a mért adatok, és egyéb (pl. matching) adatok alapján a tárolók rendelkezésre álló kapacitására
vonatkozó információkat folyamatosan az aktuális állapotnak megfelelően tudjuk biztosítani.
Az alkalmazás 7x24 órában áll az MFGT partnerei rendelkezésre. Az adatokról minden nap mentés készül.
Az adatok és a rendszer kiesés esetén visszaállíthatók. A rendszer elosztott architektúrával és redundáns
hálózati kapcsolatokkal rendelkezik. Az alkalmazás szerverek és az adatbázisok védelmét 7x24 órában
biztonsági csoport felügyeli és védi beleértve a működésben részt vevő tűzfalakat, egyéb kiszolgáló
eszközöket. Az új funkciók és a hibajavítások működőképességét egy független tesztrendszeren, eltérő
tesztelési eljárások alkalmazásával ellenőrizzük le végleges telepítés előtt.
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Főbb funkciók:
1.

Földgáztárolási kapacitás meghirdetése és lekötése

Az MFGT honlapján és Informatikai Platformján ajánlja ki a tárolási évre vonatkozó szabad kapacitásokat.
Ezt minden rendszerhasználó megtekintheti, amennyiben regisztrált az aktuális tárolói évre az Informatikai
Platformra szükséges dokumentumok feltöltésével. Új kapacitásigénylő esetén az MFGT hozzáférési
kapcsolatot biztosít az Informatikai Platformhoz. Az éves kapacitás lekötés során a rendszerhasználók az
ÜKSZ előírásaival összhangban rendelkezésre álló időablakon belül megadhatják az éves kapacitás
igényüket. Ezen felül a kapacitás lekötés feltételeként előírt dokumentumokat is elektronikusan az
Informatikai Platformra tölthetik fel.
Amennyiben az igényelt kapacitások nem érik el a felajánlott kapacitás mértékét, akkor az ún. „click and
store” elvárásoknak megfelelően az igényelt kapacitások lekötöttnek tekinthetők.
2.

Elsődleges és másodlagos kereskedelem

A rendszerhasználóknak a jogszabályi rendelkezések alapján lehetőségük van az általuk lekötött
kapacitások egymás közötti adás-vételére. A rendszerhasználók fölösleges kapacitásaikat az Informatikai
Platformon – az Üzletszabályzatban előírtaknak megfelelően – kereskedhetik el a többi
rendszerhasználóval. A kapacitás átadás-átvétel tényét a „Ügyletek” menüpont alatt elektronikusan
leadminisztrálhatják.
3.

Mobilgáz adás-vétel

A rendszerhasználók között lehetőség nyílik a tárolóban lévő mobilgáz – Üzletszabályzatban meghatározott
feltételek mellett történő - adás-vételére az Informatikai Platformon keresztül.
4.

Földgáztárolási szerződéskötés

Minden megkötött szerződés adatainak elektronikus tárolására lehetőség nyílik. Minden rendszerhasználó
a saját aktuális szerződésére/szerződéseire vonatkozó adatot megtekintheti a szerződések menü pont
alatt.
5.

Nominálás, újranominálás

Webes felületen lehet a nominálásokat időben előre leadni egy vagy akár több gáznapra, valamint biztosít
a rendszer egy kötött formátumú excel fájlból való feltöltési lehetőséget is.
6.

Mérleg

Az alkalmazás automatikusan rögzíti és tárolja a legfrissebb olyan adatokat, melyek szükségesek az egyes
rendszerhasználók mobilgáz készletének mérlegéhez, így a különböző készletmozgásokat, földgázminőségi
mérés adatait stb. Ennek eredménye, hogy minden rendszerhasználó megtekintheti az aktuális
földgáztárolási szolgáltatásokra vonatkozó mérlegét a rendszerben.
7.

Tervezés

Annak érdekében, hogy a tervezett módon történjen meg a betárolási ciklusban a szerződött mennységek
kiszolgálása, a rendszerhasználóknak lehetőségük van a ciklusra vonatkozó tervük elkészítésére. A rendszer
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- a betárolási ciklusban - az ügyfelek saját betárolási tervük beállításával és az egyesített tárolóra az MFGT
által meghatározott betárolási ütemterv figyelembevételével biztosítja a rendszerhasználók mobilgáz
célkészletének ütemezett módon, időben történő elérését.
8.

Matching

A nominálási ablak zárását követően az MFGT-hez beérkezett ellenőrzött és elfogadott nominálásokat - az
ÜKSZ előírásai alapján - adategyeztetés céljából elektronikus interfészen eljuttatja a szállítói
engedélyeshez, majd annak eredményéről az MFGT tájékoztatást kap a szállítási rendszerüzemeltető
engedélyestől.
9.

Gázminőség

Az ÜKSZ és Üzletszabályzatban meghatározottak alapján – a rendszerüzemeltetők által – végzett földgáz
minőség mérés adatait és a minőségre vonatkozó információkat az abból összeállított műbizonylatot – a
rendszer – tárolja, és napi szinten biztosítja a hozzáférést a rendszerhasználók számára.
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A tárolás pénzügyi feltételei és a megállapodás dokumentum mintái

Az MFGT a kapacitás igényhez kéri a Rendszerhasználótól a
-

a szerződéses (pénzügyi/fizetési) biztosíték bemutatását és

-

az MFGT által meghatározott pénzügyi feltételeket igazoló dokumentumot.

A pénzügyi feltételeket igazoló dokumentumok biztosításának feltételei és a dokumentum mintát a 4.12.
sz. melléklet tartalmazza.
A tárolási díjakkal és pótdíjakkal kapcsolatos fizetési feltételeket az Üzletszabályzat 4. sz. melléklet (ÁSZF)
2. „Fizetési feltételek” pontja tartalmazza.
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A földgáztárolási szolgáltatások nyújtásának általános szerződési feltételei
(ÁSZF)

A földgáztárolási szolgáltatások igénybevételére vonatkozó
Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
Fogalom meghatározások
A hatályos jogszabályokban rögzített fogalom meghatározásokon túlmenően az Általános
Szerződéses Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF), valamint az ÁSZF alapján kötött valamennyi
szerződésben (továbbiakban: Szerződés) részletezett fogalmak és értelmezésük az Üzletszabályzat
1.1.1. pontjában kerültek rögzítésre.
Szerződéses feltételekre vonatkozó általános rendelkezések
1

Általános Szerződéses feltételek
Az Üzletszabályzat jelen mellékletében megfogalmazott ÁSZF az MFGT és a Rendszerhasználók
között létrejött jogviszonyok alapelveit szabályozzák és így irányadóak a felek között létrejött
bármilyen szerződéses kapcsolatban. Az ÁSZF, valamint a Szerződés egy egységes szerződést
képeznek és minden esetben együtt kezelendők. Az ÁSZF minden létrejött Szerződés szükséges
elemei tartalmazza.
Ha az ÁSZF és a Szerződés egyes rendelkezései eltérnek egymástól, a Szerződés rendelkezései az
irányadók [Ptk. 6:80. §] azzal, hogy amennyiben az MFGT valamely Rendszerhasználóval az ÁSZF-ben
foglaltakon túlmutató szolgáltatásban állapodik meg, vagy kedvezőbb kondíciókat kínál az
Üzletszabályzat vonatkozó mellékleteiben található szerződés mintákban rögzítetteknél, úgy
ugyanazt a lehetőséget az összes többi Rendszerhasználó számára is felajánlja.
A jelen ÁSZF alkalmazása során a Ptk. vonatkozó rendelkezései mögöttes szabályként irányadók.

2

Szerződéskötés, Kapacitáslekötés, szolgáltatás igénylése
Az MFGT által nyújtott szolgáltatásokat a Rendszerhasználó kizárólag megkötött Szerződés
ellenében veheti igénybe, a vonatkozó jogszabályokban, szabályzatokban rögzítetteknek
megfelelően.
A Szerződés megkötésével egy időben az MFGT jogosultságot ad a Rendszerhasználónak az
Informatikai Platformjához való hozzáférésre, amely biztosítja a Feleknek a Szerződés szerinti
adminisztrációs és kereskedelmi tevékenység végrehajtását. A rendszerhez való hozzáférés
szabályait az Informatikai Platform Használati Kézikönyve rögzíti.
A Rendszerhasználó az MFGT honlapján (www.magyarfoldgaztarolo.hu) és az Informatikai
Platformján közzétett – az Üzletszabályzat 1.3.2. pontja szerint meghatározott egyesített tárolói
pontra megadott – kapacitásokra vonatkozóan köthet le kapacitást.
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A Felek gáztechnikai normál térfogatban [101.325 Pa nyomáson és 25/0 ºC referenciaértéken]
[kWh/tárolási év, kWh/nap,] meghatározott kapacitás mennyiségekre szerződnek. A tárolóból átvett
és a tárolóból kiadott földgáz mennyiségének nyilvántartása és a Felek közötti elszámolás
energiamennyiség [GCV alapú kWh] alapon történik. A Tarifarendeletek szerint a Felek közötti
elszámolás kizárólag energiamennyiség [kWh] alapon történik.
A Rendszerhasználó tárolási szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó Szerződés megkötésekor
köteles megküldeni és - a betárolási ciklus alatt heti rendszerességgel - aktualizálni, a betárolási
ütemtervét.
Az MFGT által szabályozott hozzáféréssel biztosított földgáztárolási kapacitásokra vonatkozó Szezonális
Alapszolgáltatások igénybevételének szabályai
A nominálásra vonatkozó szabályokat az Üzletszabályzat 3.2.1. pontja rögzíti. Az ott leírt
rendelkezéseken túl az MFGT a következő szabályokat rögzíti:


A Rendszerhasználó tudomásul veszi, hogy számára a betárolás és kitárolás csak akkor
teljesíthető, ha annyi betárolási vagy kitárolási igény érkezik, ami eléri, vagy meghaladja az
egyesített tároló műszakilag minimálisan betárolható, vagy kitárolható mennyiségét.
Amennyiben az MFGT Informatikai Platformján elérhető rendelkezésre álló betárolási-, vagy
kitárolási kapacitása nulla, akkor a Rendszerhasználó köteles írásban jelezni betárolási vagy
kitárolási igényét az MFGT tároló forgalom-irányítási (diszpécser) szolgálata részére a gáznap
előtti nap 21 óráig e-mailben. Az MFGT az Informatikai Platformján közzéteszi a betárolás
illetve kitárolás indítására vonatkozó igények alakulását. Amennyiben – ilyen esetben - az
MFGT a Rendszerhasználó kitárolási és betárolási nominálását teljesíteni nem képes, az ebből
eredő esetleges károkért az MFGT felelősséggel nem tartozik és díj visszafizetési kötelezettség
nem terheli.



A Rendszerhasználó tudomásul veszi, hogy betárolási időszakban az üzemszerű működés
során a tárolói nyomás növekedésével az elérhető maximális betárolási kapacitás csökken. A
betárolási kapacitás becsült %-os elérhetőségét az MFGT honlapján publikálja, mely értéket az
ügyfelek előrejelzése alapján kalkulál.



A Rendszerhasználó tudomásul veszi, hogy a kitárolási időszakban az üzemszerű működés
során a tárolói nyomás csökkenésével az elérhető maximális kitárolási kapacitás csökken. A
kitárolási kapacitás becsült %-os elérhetőségét az MFGT honlapján publikálja, mely értéket az
ügyfelek előrejelzése alapján kalkulál.



Amennyiben a Rendszerhasználó visszaigazolt kitárolási nominálását az MFGT nem teljesíti, az
MFGT a Rendszerhasználó által megfizetett kapacitásdíj kitárolási kapacitásra eső idő- és
kapacitáscsökkenéssel arányos részét a Rendszerhasználónak visszafizeti. A visszafizetendő díj
összege minden egyes napra, amikor az MFGT a nominálást nem teljesítette, a
Rendszerhasználó által megfizetett és nem teljesítéssel érintett rész kitárolási kapacitásra eső
díjának a 365-öd része. A díj visszafizetési kötelezettségen túl az MFGT-t kártérítési
kötelezettség nem terheli.



Amennyiben a Rendszerhasználó visszaigazolt betárolási nominálását az MFGT nem teljesíti,
az MFGT a Rendszerhasználó által megfizetett betárolási kapacitásra eső díj – nem
teljesítéssel érintett – idő- és kapacitásarányos részét a Rendszerhasználónak visszafizeti. A
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visszafizetendő díj összege minden egyes napra, amikor az MFGT a nominálást nem fogadja
be, a Rendszerhasználó által megfizetett betárolásra eső kapacitásdíj – a nem teljesítéssel
érintett részére vonatkozó – 365-öd része. A díj visszafizetési kötelezettségen túl az MFGT-t
kártérítési kötelezettség nem terheli.
Földgáz Átadása - átvétele
1

Átadási- és átvételi pontok
Az MFGT a kapacitás lekötés és nominálás során - az Üzletszabályzat 1.3.2. pontjában leírt módon egyesítve kezeli a tárolókat.

2

Az átadott – átvett földgáz nyomása
Az MFGT és a szállítási rendszerüzemeltető együttműködési megállapodásában rögzítésre kerülnek a
betárolási program megvalósítását lehetővé tevő, az MFGT számára megfelelő érkezési nyomások,
illetve a szállítási rendszerüzemeltető által elvárt, a kitárolt gáz elszállítását lehetővé tévő kiadási
nyomásszintek.
Tárolásra alkalmas gáznak az tekinthető, ami a szükséges érkezési és kiadási nyomásértékeket eléri a
Szerződés szerinti átadás-átvételi pontokon.
A Rendszerhasználónak kell a szállítási rendszerüzemeltető engedélyessel megkötött szerződésben
rögzítenie a tárolói átadási pontokon a szükséges nyomások értékeit.
Az MFGT csak akkor teljesíti a Rendszerhasználó nominálását, ha a beérkező földgáz nyomása
megfelel a Szerződésben rögzített értéknek. Amennyiben a szállítási rendszerüzemeltető engedélyes
nem tudja valamilyen oknál fogva az igényelt nyomáson a földgázt a tárolókhoz szállítani, és emiatt a
Rendszerhasználó nominálása nem teljesíthető, az MFGT-t semminemű felelősség vagy kártérítési
kötelezettség nem terheli a Rendszerhasználóval szemben.

3

Az átadott – átvett földgáz minősége
Az MFGT csak a Vhr. 11. sz. mellékletében meghatározottakat kielégítő minőségi paraméterekkel
rendelkező gáz betárolását vállalja.
Amennyiben a kitárolt és előkészített gáz minősége nem felel meg Vhr. 11. sz. mellékletében
meghatározott követelményeknek, és ezért azt a szállítási rendszerüzemeltető engedélyes nem veszi
át, úgy az ebből eredő következményekért az MFGT felelősséggel tartozik.
Az átadó fél (betároláskor a Rendszerhasználó megbízásából eljáró szállítási rendszerüzemeltető
engedélyes, kitároláskor az MFGT) az átadási pontokon az iparági gyakorlatban alkalmazott
szabványokban meghatározott módszerekkel méri (méreti), illetve az ÜKSZ-nek megfelelően rögzíti
és dokumentálja a gázminőséget.

A Földgáztárolási szolgáltatás Elszámolása
1

Az átadott – átvett földgáz mérése
A földgáz betárolásakor az átadási ponton átvett földgáz mennyiségét, és kitároláskor az átadott
földgáz mennyiségét a szállítási rendszerüzemeltető engedélyes, illetve a földgáztermelő az
üzemeltetésükben lévő hiteles mérőműszerekkel végzik az MFGT-vel megkötött együttműködési
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megállapodásoknak megfelelően. A kitárolási és betárolási forgalmi díjak elszámolása ezen
mennyiségi mérések alapján történik.
A végleges elszámolási adatnak tekintett napi „0”-ponti forgalmi adatokat a szállítási
rendszerüzemeltető engedélyes havi egyszeri helyszíni leolvasás után jegyzőkönyvben rögzíti az
MFGT részére.
A mérőrendszerekben a földgázmennyiség gáztechnikai fizikai normál állapotra (0 °C hőmérsékleten
és 101,325 kPa nyomáson) történő átszámítását számítóművek végzik.
2

Allokálási szabályok
Az allokáció az ÜKSZ 2.4 fejezetében leírt szabályoknak megfelelően történik a következő
kiegészítésekkel.


Az allokálási folyamat során a Rendszerhasználók megkapják a gáznapra nominált
mennyiségeket.



Az MFGT felelősséget csak az MFGT Informatikai Platformján leadott és befogadott
nominálásokért vállal.

3

Az átadott – átvett földgáz elszámolása
Az elszámolásra vonatkozó részletes szabályozást az Üzletszabályzat 4.11. számú melléklete
tartalmazza.

4

A mobil gázhoz keveredő párnagáz kiszámításához alkalmazott eljárás
A Zsanai FGT sajátossága miatt az MFGT által végzett földgáztárolási tevékenység velejárója, hogy a
kitárolási ciklusban a kitárolt mobil gázzal együtt kényszerű párnagáz termelés is történik. A
kényszerű párnagáz kitermelés elszámolási metódusa a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat által
előírt módon történik. A kényszerű kitermelés miatt a földgáztárolók biztonságos működését segítő
párnagáz mennyisége csökken. Az MFGT-nek az ily módon kitermelt párnagázt vissza kell pótolnia. A
visszapótlás folyamatosan történik a földgáztárolóban lévő mobilgázból, oly módon, hogy a
földgáztároló mobilgázt vesz valamely Rendszerhasználótól. A Rendszerhasználó kiválasztására
pályáztatás útján átlátható módon kerül sor a Vhr. 82. § -ban leírtaknak megfelelően.
A kényszerű termelés során kitermelt párnagáz mennyisége számítással meghatározható. A
kiszámítás lépései a következők:


A Zsanai FGT-ből kitermelt kondenzátum mennyiségéből (folyadék m3) megállapításra
kerül a kitermelt párnagáz mennyisége is (m3), melyhez a termelési múlt átlagos
gáz/kondenzátum (folyadék m3 / m3) viszonyszámát alkalmazzák.



A termelési múltból ismert a tároló eredeti gázának (száraz párnagáz) átlagos fűtőértéke,
így megállapítható a kitermelt száraz párnagáz energiamennyisége.



A kitárolás során folyamatosan regisztrált a távvezetékre kiadott keverék gáz fűtőértéke és
térfogata. (A regisztrálást a távvezetéki "0" ponti minőséget mérő kromatográfok végzik.)



A keverék gáz energiamennyiségére és térfogatára felírható egyenletrendszerből
számítható a komponensek mennyisége (mobilgáz és száraz párnagáz).
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Az előkészítés során leválasztott, kizárólag a párnagázból származó gázkondenzátum mért
mennyiségéből - a labor mérés alapján meghatározott gőztérfogat átszámítási tényező
segítségével - kerül kiszámításra a gőztérfogat.
A nettó száraz párnagáz és a kondenzátum gőztérfogat összege a kútfejen kitermelt bruttó
párnagáz.

A kitermelt párnagáz pótlására vonatkozó elszámolás a földgáztároló és a kiválasztott
Rendszerhasználó között havonta történik.
5

Egyéb földgáztárolást érintő elszámolások
Amennyiben a termelés és tárolás alapjául szolgáló műszaki számítások azt igazolják, hogy a
rendelkezésre álló párnagáz mennyisége meghaladja a műszakilag indokolt párnagáz mennyiséget és
a különbözet kitermelése nem veszélyezteti a tároló működést - így az igénybe vehető tárolói
kapacitásokat sem - akkor ettől nem eltérő jogszabályi rendelkezés esetén a különbözetet vagy
annak egy részét az MFGT mobilgázzá átminősíti, majd ezt követően piaci alapon, általa
meghatározott módon – a Hivatal egyidejű tájékoztatása mellett – értékesíti.
Amennyiben az MFGT gazdasági vagy műszaki indokok miatt földgáztároló felszámolása mellett
dönt, úgy mobilgáz kitárolását követően az addig párnagázként szolgáló szabadgázt – feltéve, hogy
az érintett mennyiségre vonatkozóan a bányajáradékot az MFGT korábban nem fizette meg – a
bányajáradék megfizetési kötelezettségek teljesítését követően – a Hivatal egyidejű tájékoztatása
mellett – piaci alapon, az MFGT által meghatározott módon értékesíti.

Az MFGT által – szabályozott hozzáféréssel – biztosított földgáztárolási kapacitásokra vonatkozó
szezonális Alapszolgáltatásokra vonatkozó díjak, fizetési feltételek
A tárolási tarifákat, éves kapacitásdíjakat, forgalmi díjakat, pótdíjakat és a díjfizetés gyakoriságát a
földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló, mindenkor hatályos Tarifarendeletek
határozzák meg – a választható szolgáltatások díjai valamint a kapacitás-árverésen történő
értékesítés kivételével.
A Hivatal által kibocsátott rendelet díjtételeinek módosításai, annak hatályba lépésével egy időben a
Szerződés részévé válnak, így a Felek a módosításokat a jogszabály hatályba lépésétől alkalmazzák.
Az MFGT minden díjat egész forintra kerekítetten számláz a Rendszerhasználónak. A jelen fejezet
szerint megállapított díjak, pótdíjak nettó összegek, amelyekre az MFGT a számlákban a mindenkori
hatályos törvényi előírásoknak megfelelően számítja fel az ÁFÁ-t.
A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés(ek)ből fakadó díjakat egymással az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 58. §. (1) alapján időszakosan, egyenlő havi
részletekben számolják el.
Az MFGT által történt számlakiállítás alapja a Rendszerhasználó és az MFGT által aláírt havi
jegyzőkönyv, teljesítésigazolás, illetve a vonatkozó szerződéses megállapodás. A számla kiállítása
elektronikus vagy papír alapon történhet, előbbi esetben az Üzletszabályzat 4.9 Mellékletében
szereplő minta alapján.
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1

Díjak
a)

Tárolói kapacitásdíj

Éves kapacitásdíj, amelyet a Rendszerhasználó a tároló befogadóképességének lekötött része, a
mobilkapacitás, a lekötött betárolási és a lekötött kitárolási kapacitás alapján havonta előre fizet a
mindenkor hatályos Tarifarendeletek szerint. Tárolási év közben lekötött mobilkapacitás, betárolási
kapacitás és kitárolási kapacitás esetén a Rendszerhasználó köteles a teljes éves kapacitásdíjat
megfizetni a tárolási évből hátralévő időszakra havi egyenletes részletekben. Az eltelt időszakra
vonatkozó díjkülönbözetet a rendszerhasználó egy összegben köteles megfizetni. Az új kapacitás
portfólióra vonatkozóan kiszámításra kerül az éves kapacitás díj és a már kiszámlázott kapacitás
díjak. A további kapacitásokkal kapcsolatosan felmerült díjak miatt újabb számlák kibocsátásával
kiegészítésre, - vagy szükség esetén számlával egy tekintet alá eső okirattal - helyesbítésre kerülnek.
b)

Kitárolási díj

Az a forgalmi díj, amelyet a kitárolt földgáz energiamennyisége után fizet a Rendszerhasználó.
A Rendszerhasználó által havonta fizetendő kitárolási díjakat a számára havonta kitárolt
energiamennyiség és a mindenkor hatályos Tarifarendeletek szerinti kitárolási díj szorzataként kell
megállapítani.
c)

Betárolási díj

Az a forgalmi díj, amelyet a tárolóba betárolt földgáz energiamennyisége után fizet a
Rendszerhasználó.
A Rendszerhasználó által a betárolásért fizetendő díjakat a számára havonta betárolt
energiamennyiség és a mindenkor hatályos Tarifarendeletek szerinti betárolási díj szorzataként kell
megállapítani.
d)

Csomagban leköthető kapacitás szolgáltatások díja

A csomag szolgáltatások díját az Üzletszabályzat 4.3. sz. melléklete alapján készített szerződés
tartalmazza.
e)

Csomag hosszú távú szolgáltatások díja

A kapcsolt (csomag) szolgáltatások díját az Üzletszabályzat 4.5. sz. melléklete alapján készített
szerződés tartalmazza.
f)

Csomag rövid távú szolgáltatások díja

A kapcsolt (csomag) szolgáltatások díját az Üzletszabályzat 4.2. sz. melléklete alapján készített
szerződés tartalmazza.
g)

Portfolió Kezelési Szolgáltatás díja

A Portfolió Kezelési Szolgáltatás díját az Üzletszabályzat 3.1. pontja tartalmazza.
h)

Közvámraktár szolgáltatás díja

A Közvámraktár Szolgáltatás díját az Üzletszabályzat 3.1 pontja tartalmazza.

54/195

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Üzletszabályzat 4. sz. melléklete: ÁSZF
i)

Egyedi szolgáltatások díja

A szolgáltatások díjszabása az Üzletszabályzat 3.1.3 pontja szerint történik.
2

Fizetési feltételek
A meghatározott kötelezettségek szerződésszerű teljesítése esetén az MFGT jogosult számlát
benyújtani.
A számla mellékletét kell, hogy képezze a teljesítést igazoló okmány (jegyzőkönyv, teljesítési
igazolás, szerződés melléklet.).
Amennyiben a számla a Szerződés előírásainak nem felel meg vagy a Szerződésben a fizetés
előfeltételeként előírt egyéb rendelkezések nem teljesülnek, a Rendszerhasználó az MFGT-t a
hiányok pótlására írásban szólítja fel. Ebben az esetben a Szerződésben előírt fizetési határidő a
hiány maradéktalan pótlásának napján kezdődik.

2.1

Tárolói kapacitásdíj fizetési feltételei
Az MFGT a kapacitásdíjakról szóló számlát havonta egyszer, az éves kapacitásdíj adott hónapra eső
részéről a tárgyhót megelőző hó – legkésőbb - 10. munkanapján állítja ki. A számlák fizetési
határideje az adott hónapban a szolgáltatás igénybevételének első napja. Amennyiben a fizetési
határidő napja munkaszüneti napra esik, abban az esetben a fizetési határidő az ünnepnapot, illetve
munkaszüneti napot követő első munkanap. A Rendszerhasználó köteles a számlázott összeget az
MFGT bankszámlájára átutalni úgy, hogy az a fizetési határidő lejáratáig jóváírásra kerüljön.
Amennyiben ez nem történik meg akkor az MFGT jogosult a földgáztárolási szolgáltatást
felfüggeszteni, amiről a Rendszerhasználó értesítést kap (Üzletszabályzat 4.10. sz. mellékletében
foglaltak szerint).
Amennyiben az érintett hónapban a Rendszerhasználó kapacitás lekötése változik (kapacitás átadásátvétel, stb. miatt), akkor a korábban kiküldött és kiegyenlített számla kiegészül egy számlával egy
tekintet alá eső okirattal, illetve számlával, amit az MFGT legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap
10. munkanapjáig állít ki. A Rendszerhasználó köteles a számlázott összeget az MFGT
bankszámlájára átutalni úgy, hogy az a fizetési határidő lejáratáig jóváírásra kerüljön. Amennyiben
ez nem történik meg akkor az MFGT jogosult a földgáztárolási szolgáltatást felfüggeszteni, amiről a
rendszerhasználó értesítést kap.
Tárolási év közben lekötött mobilkapacitás, betárolási kapacitás és kitárolási kapacitás esetén a
Rendszerhasználó köteles a teljes éves kapacitásdíjat megfizetni, amit a tárolási évből eltelt
időszakra egy összegben, a tárolási évből hátralévő időszakra havi egyenletes részletekben kell
megfizetni.
Az új kapacitás portfólióra vonatkozóan kiszámításra kerül az éves kapacitás díj és a már
kiszámlázott kapacitás díjak. A további kapacitásokkal kapcsolatosan felmerült díjak miatt újabb
számlák kibocsátásával kiegészítésre, - vagy szükség esetén számlával egy tekintet alá eső okirattal helyesbítésre kerülnek.
Amennyiben a szerződés megkötése illetve szerződésmódosítás megkötése okán a számla nem
állítható ki legkésőbb a tárgyhót megelőző 10. munkanapig, úgy a számlák és a számlával egy
tekintet alá eső okirat fizetési határideje a számla kibocsátásától számított 15. naptári nap, de nem
korábbi, mint a szolgáltatás igénybevételének első napja. Abban az esetben, ha a 15. naptári nap
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munkaszüneti napra vagy szabadnapra (hétvégre) esik, akkor a fizetési határidő a 15. napot követő
első banki nap.

2.2

Tárolói betárolási és kitárolási díj fizetési feltételei
Az MFGT a be- és kitárolási díjakról szóló számlát havonta egyszer az MFGT és a Rendszerhasználó
által aláírt jegyzőkönyvi adatok alapján állítja ki a Rendszerhasználó részére. A jegyzőkönyv minden
esetben a be-, vagy kitárolási díj mellett az egyesített tárolóra naponta mérlegszerűen számított kiés betárolt mennyiség - Rendszerhasználóra allokált – adott hónapra összesített részét tartalmazza
[kWh] energiamennyiségben.
A számlák fizetési határideje a számla kibocsátásától számított 30. naptári nap. Amennyiben a
fizetési határidő napja munkaszüneti napra vagy ünnepnapra esik, abban az esetben a fizetési
határidő az ünnepnapot, illetve munkaszüneti napot követő első munkanap. A Rendszerhasználó
köteles a számlázott összeget az MFGT bankszámlájára átutalni úgy, hogy az a fizetési határidő
lejáratáig jóváírásra kerüljön. Amennyiben ez nem történik meg akkor az MFGT jogosult a
földgáztárolási szolgáltatást felfüggeszteni, amiről a Rendszerhasználó értesítést kap
(Üzletszabályzat 4.10. sz. mellékletében foglaltak szerint).
Az MFGT legkésőbb a tárgyhónapot követő 10. munkanapon kiállítja és megküldi a számlát a
Rendszerhasználó részére, mellékelve a havi jegyzőkönyvet, illetve az alábbi adatokat:

2.3



a naponta átadott vagy átvett földgázmennyiséget havi összesítésben [kWh].



az esetleges pótdíj számítását és a számítás alapjának bizonylatolását,



a hónap zárókészletét energiamennyiségben [kWh].
Csomagban értékesített tárolói szolgáltatások fizetési feltételei

A csomagban értékesített tárolói szolgáltatások fizetési feltételeit az Üzletszabályzat 4.2., 4.3. és 4.5.
sz. mellékletei tartalmazzák.

3

Számlázás rendje
Az MFGT által kiküldött számla benyújtását teljesítettnek kell tekinteni,


személyes átadás esetén az átadás igazolt időpontjában,



futárszolgálat igénybevétele esetén a kézbesítés igazolt időpontjában,



ajánlott postai küldeményt kézbesítve a feladást követő 3. munkanapon



e-számla esetén a számla kiállításának napja.

A számla esedékességével, illetőleg a számla benyújtásának teljesítettségével kapcsolatos
jogvitákban, valamint a fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése tekintetében a Ptk. szabályai az
irányadók.
Az MFGT a számlát ezen fejezet 1. „Díjak” pontjában meghatározott díjszabás szerint adódó – egész
forintra kerekített – összegre állítja ki.
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A Rendszerhasználó által történő fizetés az MFGT - a Szerződésben megadott - bankszámlájára
történő átutalással történik. Minden az MFGT részére történő kifizetés Magyar Forintban történik.

4

Fizetés, fizetési késedelem
Fizetési késedelem esetén a Felek a Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizetik meg, oly módon, hogy a
kamatot a fizetés esedékességét követő naptól a fizetés teljesítésének napjáig tartó időszakra
számítják fel.
A Felek a késedelmi kamat kiterhelési leveleit havonta állítják ki az előző hónap utolsó napjáig
teljesített késedelmes számlafizetések alapján. A késedelmi kamatterhelés fizetési határideje a
kiküldést követő 10. naptári nap.
Amennyiben az MFGT a késedelmes fizetés, vagy a vitatott elszámolások kapcsán kiszámlázható
kamatokból kedvezményt ad, azt köteles honlapján közzétenni és igény esetén a kedvezményt
minden Rendszerhasználó részére biztosítani.
Nem teljesítés esetén az MFGT az Üzletszabályzat 4.10. sz. mellékletében foglaltak szerint jár el.

5

Számla kifogás rendezése
Az MFGT a számla kiállításakor a vonatkozó előírásoknak megfelelően köteles eljárni.
A Rendszerhasználó írásban panaszt, kifogást jelenthet be az MFGT számlázásával kapcsolatban, a
kifogásolt számla kézhezvételét követő 5 munkanapon belül. A kifogásnak tartalmaznia kell a
vitatott adatot, összeget, és a vita alapját.
A Rendszerhasználó a számla kifogásolása esetén a számlán szereplő összeget jogfenntartással
köteles megfizetni.
A Felek a kifogás átadását követő 2 munkanapon belül egyeztetnek a vitatott követelésről. A kifogás
jóváhagyása esetén az MFGT a kifogás beérkezését követő 5 munkanapon belül korrekciós
elszámolást/adatszolgáltatást küld a Rendszerhasználónak.
A kifogás elutasítása esetén az MFGT az elutasítás okának írásbeli indoklását 5 munkanapon belül
megküldi a Rendszerhasználóknak.
A számla kivizsgálását követően a Felek a számla módosítása alapján, az alábbi módon számolnak el:
a. túlfizetés esetén a számlát kibocsátó fél a különbözetet és annak a teljesítési nap és a
visszafizetési nap közötti időre, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelve a számlát
fogadó félnek visszautalja,
b. alulfizetés esetén a számlát fogadó fél a különbözetet haladéktalanul átutalja a számlát
kibocsátó félnek.
A kiállított számlán feltüntetett összeg részbeni megfizetése a fizetés nem teljesítésének tekintendő.

6

Szerződéses Biztosíték
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A Rendszerhasználónak szerződéses biztosítékként bankgaranciát (pénzügyi biztosíték) vagy a
tulajdonában lévő, MFGT által tárolt földgázt (fizetési biztosíték) kell felajánlania az MFGT számára.
A bankgaranciára és a felajánlott tárolt földgázra, mint szerződéses biztosítékra vonatkozó
szabályokat az Üzletszabályzat 4.12. számú melléklete tartalmazza.

7

Jogok és kötelezettségek

7.1

A Rendszerhasználó jogai és kötelezettségei
Jogok


A Rendszerhasználó jogosult a tulajdonában lévő földgázt az MFGT tulajdonában lévő
Tárolóba betárolni, ott tárolni és onnan kitárolni a Szerződésben meghatározott
kapacitásoknak és az egyéb szerződéses feltételeknek megfelelően.



Be-/kitárolási kapacitásokra nominálni a Szerződésben meghatározott kapacitások mértékéig.



A földgáztárolási kapacitásokat a többi Rendszerhasználó részére értékesíteni, a Szerződés
vonatkozó feltételeinek betartási kötelezettsége mellett.



A Rendszerhasználó jogosult, a tulajdonában lévő tárolt mobilgáz készletét részben, vagy
teljesen másik fél részére értékesíteni. A tulajdonosváltást az MFGT abban az esetben vezeti
át, ha az értékesített gáz tárolási díjaira vonatkozó pénzügyi és/vagy fizetési biztosítékot is
megkapja.



Az MFGT részére saját lekötött kapacitásaira vonatkozóan kapacitás bizományosi értékesítési
megbízást adni.



A Rendszerhasználó jogosult a tárolt készletével, tárolási forgalmával, elérhető tárolási
kapacitásaival kapcsolatos információszolgáltatásra.



A Rendszerhasználó jogosult az MFGT bármely szerződéses kötelezettségének elmulasztása
esetén az MFGT-vel szemben a szerződésszegésből eredő jogait gyakorolni.

Kötelezettségek


A Rendszerhasználó köteles a betárolásra szánt földgázt – Szerződés szerinti minőségben –
elszállíttatni a Tárolóig (távvezetéki „0” pont) és ott átadni, valamint a kitárolt földgázt átvenni
és elszállíttatni a Tárolótól.



A Rendszerhasználó köteles – szerződésszerű teljesítés esetén – az MFGT részére megfizetni a
Szerződésben meghatározott díjakat.



A Rendszerhasználó köteles az MFGT részére szerződéses biztosítékot nyújtani.



A Rendszerhasználó köteles az MFGT által üzemeltetett Informatikai Platformot a szerződéses
kötelezettségek teljesítése során használni. Amennyiben az Informatikai Platform
használatával problémája van, akkor a Rendszerhasználó köteles azt írásban MFGT felé jelezni.



A Rendszerhasználó köteles a Szerződésben meghatározott kapcsolattartói útján az MFGT-vel
kapcsolatot tartani, együttműködni, számára adatszolgáltatást biztosítani és minden lényeges
információról tájékoztatni.
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7.2

Az MFGT jogai és kötelezettségei
Jogok


Az MFGT jogosult megfelelő indokoltság esetén Szerződés szerint megtagadni vagy korlátozni
a Rendszerhasználó felé történő teljesítést. Erről a Rendszerhasználót előzetesen köteles
írásban tájékoztatni.



Az MFGT jogosult megszakítani a nem megszakítható tárolási szolgáltatás teljesítését a
szükséges és elégséges mértékben és ideig Vis Maior és üzemzavar esetén.



Az MFGT jogosult visszautasítani a Szerződésben meghatározott betárolási kapacitást
meghaladó mértékű betárolást, kitárolási kapacitást meghaladó mértékű kitárolást,
mobilkapacitást meghaladó mértékű földgáztárolást, illetve a Rendszerhasználó által betárolt
gázmennyiségen felüli mennyiségű földgáz kitárolását.



Az MFGT jogosult visszautasítani a Rendszerhasználó nominálását, ha a nominálások összege
nem haladja meg a Tárolói minimum szintet.



Az MFGT jogosult visszautasítani a Rendszerhasználó betárolásra vonatkozó igényét,
amennyiben a betárolni kívánt földgáz minősége nem felel meg a GET Vhr. 11. számú
melléklete szerinti földgázminőség előírásoknak.



Az MFGT jogosult a Rendszerhasználó szerződésszegése esetén – az orvoslásra biztosított
póthatáridő eredménytelen elteltét követően – a pénzügyi biztosítékot lehívni, vagy a tárolt
gázt értékesíteni.



Az MFGT jogosult a tárolók biztonságos üzemeltetéséhez és az igények szerződéses
kielégítéséhez szükséges adatokat kérni a Rendszerhasználótól.



A fenti kiemelt jogokon túl az MFGT jogosult a Rendszerhasználó bármely szerződéses
kötelezettségének elmulasztása esetén a Rendszerhasználóval szemben a szerződésszegésből
eredő jogait gyakorolni.

Kötelezettség


Az MFGT köteles a Rendszerhasználó tulajdonában lévő földgázt a Rendszerhasználó
nominálása alapján a Tárolóba betárolni, ott tárolni és onnan kitárolni a Szerződésben
meghatározott kapacitásoknak és az egyéb szerződéses feltételeknek megfelelően.



Az MFGT köteles a - Rendszerhasználó megbízásából eljáró Szállítótól – a Szerződés előírásai
alapján a távvezetéki "0" pontokon átvenni a betárolni kívánt földgáz mennyiséget, majd a
Tárolóban megőrizni és a távvezetéki "0" pontokon Szerződés szerinti minőségben a Rendszerhasználó megbízásából eljáró Szállítónak – átadni a kitárolni kívánt földgáz
mennyiséget a Vhr. 11. sz. mellékletében előírt minőségben.



Az Informatikai Platformot üzemeltetni és a hozzáférést a Rendszerhasználó részére
biztosítani.
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Az elsődleges kapacitásértékesítési tranzakciókkal, valamint a rendszerhasználó váltással
kapcsolatos szerződésmódosításokat elvégezni.




A Rendszerhasználóval kapcsolatot tartani, együttműködni, panaszait kivizsgálni, számára
adatszolgáltatást biztosítani és minden lényeges információról tájékoztatni.

Szerződésszegés és következményei
1

Szerződésszegés esetei
A Szerződésben foglaltak megszegését jelenti minden olyan eset – az MFGT Üzletszabályzatában
foglalt jogszerű eltérések kivételével -, amikor a Felek bármelyike megsérti az ÁSZF-ben vagy a
Szerződésesben foglalt kötelezettségeit, különös tekintettel, de nem korlátozva az alábbiakra.
A Rendszerhasználó részéről szerződésszegésnek minősül:


A szolgáltatások ellenértékének meg nem fizetése;



A betárolt földgáz minősége nem felel meg a szerződésben rögzített előírásoknak.

Az MFGT részéről szerződésszegésnek minősül:

2



A Rendszerhasználó által igényelt és befogadott betárolási illetve kitárolási feladat nem
teljesítése;



Az átvett földgáz elvesztése, megsemmisülése;



A kitárolt földgáz minősége nem felel meg a Szerződésben rögzített előírásoknak.

Szerződésszegés következményei, kártérítés
A szerződésszegés következményeit és eljárás rendjét az ÁSZF 4.10. számú melléklete tartalmazza.

Vis maior
Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő Felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a
Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a Szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior
körülménynek kell tekinteni, különösen, de nem kizárólag az adott Félre (pl, de nem kizárólag
üzemszerű működésére, vagy a rezervoárra, földgázkútra) hatással bíró, előre nem látható, a
szerződő felek által elháríthatatlan körülményeket (pl.: természeti csapás, háború, országos sztrájk,
földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és
közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében.

A vis maior eseményt bejelentő Fél az adott helyzetben tőle elvárható legrövidebb időn belül köteles
értesíteni a másik Felet, ha:


a vis maior esemény megszűnik; vagy



a bejelentő Félre vonatkozóan megszűnik a vis maior teljesítésre gyakorolt hatása.
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Egyik Fél sem mentesül a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítése alól, amíg a vis maior
eseményre vonatkozó bejelentést az érintett Fél meg nem teszi.
Az a Fél, akit a vis maior érint:


az adott helyzetben tőle elvárható módon köteles elkerülni, megelőzni, megszüntetni vagy
enyhíteni a vis maior esemény hatását, beleértve a szolgáltatások, termékek, berendezések
és anyagok más forrásból történő beszerzését, és az indokolt összegek kifizetését;



az adott helyzetben tőle elvárható módon köteles folytatni a Szerződés teljesítését
közvetlenül a vis maior esemény megszűnését követően; és



a másik Fél indokolt kérésére, köteles tájékoztatni a másik Felet a vis maior esemény
jellegéről és okairól, a vis maior elkerülése, megszüntetése vagy enyhítése érdekében tett
tevékenységeiről, és annak várható időtartamáról.

A Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a vis maior
időtartamával arányosan meghosszabbodnak.
Amennyiben a vis maior időtartama a 90 napot meghaladja, bármely Fél jogosult a szerződést 30
napos felmondási idővel írásban felmondani minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül, illetve
abban az esetben is, ha erre egyébként a Szerződés alapján nem lenne jogosult.
A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a szerződő Felek
egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező vis maiorról
történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél felel.
Havária, Üzemzavar
A havária, üzemzavar olyan esemény, amely az (összekapcsolt) szállítási, földalatti tároló és
gáztermelő rendszer tervszerű, normál üzemmenetétől eltérő olyan, az érintett
rendszerüzemeltetők által nem befolyásolható okokból bekövetkező üzemállapot, melynek
következtében ellátásbiztonság csökkenés, súlyos környezetszennyezés, közveszély keletkezhet, és a
Rendszerhasználó gázellátása korlátozottá válik, illetve a tárolói átadási pontokon a normál
üzemmeneten kívüli üzemi paraméterek keletkeznek.
Amennyiben havária esete következik be, akkor az erről tudomást szerző Félnek – amennyiben érinti
a szerződéses feltételek teljesítését - haladéktalanul írásban értesítenie kell a másik felet és a Felek
kötelesek a lehető legrövidebb időn belül egymással a Szerződés teljesítésének folytatásáról
egyeztetni, valamint az egyéb, valamely fél által lényegesnek minősített kérdésekben megállapodni.
Az MFGT a GET szerint üzemzavar esetén a következők szerint jár el:


Haladéktalanul intézkedik az üzemzavar elhárításáról,



Az üzemzavar elhárítását követően a lehető leghamarabb helyreállítja a szolgáltatást.

A földgázellátási válsághelyzet és az együttműködő földgázrendszer jelentős zavarának részletes
szabályairól, a válsághelyzet és a jelentős zavar esetén alkalmazandó korlátozás szabályairól,
elveiről, valamint a rendszerhasználók jogairól és kötelességeiről a GET és a Vhr. rendelkezik.

A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
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A Szerződő Felek a Szerződést közös megegyezéssel írásban – cégjegyzésre jogosultak aláírásával –
módosíthatják. A módosulás hatálybalépésének időpontját meg kell határozni.
A Szerződés időtartama alatt a vonatkozó jogszabályokban bekövetkező változásokat, a
jogszabályban megjelölt hatályba lépéssel alkalmazni kell. A szükséges változásokat az ÁSZF-ben is
át kell vezetni. Abban az esetben, amennyiben a változások következtében a feltételek lényegesen
módosulnak és a szerződő Felektől nem várható el a Szerződés – e megváltozott tartalommal
történő – fenntartása, akkor bármely Szerződő Fél kezdeményezheti a Szerződés módosítását.
A Szerződő Felek személyében bekövetkező változás szerződésmódosításnak minősül, amely a
szolgáltatáshoz fűződő érdekeket nem sértheti sem a szolgáltatás nyújtása, sem az ellenszolgáltatás
megfizetése tekintetében. Amennyiben bármelyik Fél érdeke megkívánja, akkor ésszerű mértékű és
típusú biztosítékot köthet ki.
Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen
a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a
szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező
változás. Az említett változásokról az érintett Fél a másik Felet előzetesen írásban 10 napos
határidővel, de legkésőbb a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles
értesíteni.
ÁSZF MÓDOSÍTÁSA
Az MFGT fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et a jogszabályi keretek között a mindenkori
hatályos szerződésekre is alkalmazandóan egyoldalúan módosítsa a Hivatal jóváhagyásával. Az
MFGT a Hivatal által jóváhagyott, módosított ÁSZF-et közzéteszi a honlapján, egyúttal a
Rendszerhasználó szerződésben rögzített kapcsolattartójának a szerződésben rögzített
kapcsolattartási címére értesítést küld az ÁSZF módosításáról.
Az MFGT külön köteles tájékoztatni a Rendszerhasználót arról a módosított általános szerződési
feltételről, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, kivéve,
ha megfelel a felek között kialakult gyakorlatnak. Külön tájékoztatni kell a Rendszerhasználót arról az
általános szerződési feltételről is, amely eltér a felek között korábban alkalmazott feltételtől (a
továbbiakban: lényegesen eltérő feltétel).
Az ÁSZF módosításának hatályba lépését követően a felek jogviszonyára az ÁSZF megváltozott
rendelkezéseit kell alkalmazni, amennyiben a módosítás nem tartalmaz lényegesen eltérő feltételt.
A lényegesen eltérő feltétel kizárólag akkor válik a szerződés részévé, ha azt a Rendszerhasználó a
külön tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta.
Amennyiben a módosított ÁSZF nem tartalmaz lényegesen eltérő feltételt, a felek jogviszonyára a
módosított ÁSZF-t kell alkalmazni függetlenül a rendszerhasználó véleményétől.
Amennyiben a módosított ÁSZF lényegesen eltérő feltételt tartalmaz, és azt a Rendszerhasználó
nem fogadja el, úgy a Felek között az eredeti ÁSZF szerinti rendelkezés marad hatályban.

A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
A Földgáztárolási Szerződés a következő esetekben szűnik meg:


a szerződést a Felek közös megegyezéssel megszüntetik,
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valamely Fél felmondja a Szerződést,



a Hivatal valamely Fél működési engedélyét jogerősen visszavonja,



amennyiben a Rendszerhasználó fizetésképtelenné válik, vagy ellene csőd-, felszámolási-,
végelszámolási eljárás indul,



valamely Fél jogutód nélkül megszűnik,



amennyiben a vis maior időtartama a 180 napot meghaladja,



valamelyik Fél a Szerződést az írásbeli figyelmeztetés után a másik Fél ismételt és súlyos
szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondja,



a Szerződés hatálya lejár.

Egyéb rendelkezések
A Rendszerhasználó jogosult maga helyett egy, a megbízásából eljáró személyt megbízni (a
továbbiakban „Megbízott”) a nominálással, mely megbízást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba kell foglalni az MFGT erre vonatkozó igénye esetén. Az MFGT köteles a Megbízott
részére biztosítani mindazokat a lehetőségeket (pl. nominálási rendszerhez történő hozzáférés),
amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Rendszerhasználó helyett a nominálást a Megbízott
elvégezhesse. Mindennemű, a megbízással kapcsolatban felmerült költség a Rendszerhasználót
terheli.
Amennyiben bármely Fél jogutódlással szűnik meg vagy átalakul, abban az esetben a Szerződésből
eredő, az érintett Felet illető és terhelő jogosultságok és kötelezettségek a jogutód társaságra
szállnak át.
A Földgáztárolási Szerződésből származó bármely jogát, kötelezettségét vagy követelését – a
pénzkövetelések kivételével – bármelyik Fél csak a másik Fél előzetes írásbeli jóváhagyásával
jogosult átruházni.
A szerződéses időszakban bármely Fél kezdeményezheti a Földgáztárolási Szerződés újratárgyalását.

1

Titoktartás
A Szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben a másik Féllel és annak tevékenységével
kapcsolatban bármilyen módon a Felek tudomására jutott adat, tény, így különösen, de nem
kizárólagosan a Szerződés léte és tartalma a Ptk. 2:47. § szerinti üzleti titoknak minősül. Azt a Felek
harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé, és jelen Szerződés teljesítésétől
eltérő más célra nem használhatják fel.
A Felek jogosultak, a részükre Szerződés alapján pénzügyi – számviteli - jogi szolgáltatást nyújtó
szerződő félre az előző bekezdésben meghatározott adatot, tényt, információt átadni, azzal, hogy
mindegyik Fél köteles gondoskodni arról, hogy a részére megbízási, vállalkozási stb. szerződés
keretében pénzügyi-számviteli-jogi szolgáltatást nyújtó partner a Földgáztárolási Szerződéssel
kapcsolatos adatot, tényt, információt stb. a Felek gazdasági érdekének megfelelően titkosan
kezelje. Azt harmadik személy részére ki ne adja, nyilvánosságra ne hozza. Az ennek elmulasztásából
eredő teljes kárt a mulasztó Fél megtéríti a károsult Fél számára.
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A titoktartási kötelezettség nem terjed ki továbbá az alábbi információkra:


amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az információt
kapó szerződő fél hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy



amelyek bizonyíthatóan már a szerződés hatályba lépését megelőzően is ismertek voltak az
információt kapó fél számára, vagy



amelyek olyan harmadik fél által jutottak az információt kapó fél tudomására, akit, vagy
amelyet nem köt titoktartási megállapodás azon szerződő fél felé, amelyre az információ
vonatkozik vagy



amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály, tőzsdei szabályzat vagy hatósági
rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és kör részére.



Amelynek nyilvánosságra hozatalához a másik Fél hozzájárult.


2

Kockázatviselés
Az MFGT felelősséget vállal a tárolásra átadott földgáz mennyiségének és a GET Vhr. 11. számú
melléklete szerinti minőségű betárolt földgáz minőségének felelős megőrzéséért és a
Rendszerhasználó számára történő visszaadásáért.

3

Irányadó jog, viták rendezése
A szerződésre és az esetleg felmerülő vitás kérdésekre, valamint a viták rendezésére egyaránt a
magyar jog szabályai az irányadóak.
A Szerződéssel kapcsolatban esetleg felmerülő vitás kérdéseket a Felek egymás között elsősorban
tárgyalások útján rendezik.
A fenti tárgyalások eredménytelensége esetén bármely vita elbírálására, amely a 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.
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4.1

FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZEZONÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA
VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

4.2

FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZEZONÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA
VONATKOZÓ CSOMAG SZERZŐDÉS

4.3

FÖLDGÁZTÁROLÁSI KAPACITÁS SZERZŐDÉS NEM MEGSZAKÍTHATÓ EGY ÉVNÉL RÖVIDEBB
BETÁROLÁSI-, KITÁROLÁSI- ÉS MOBILKAPACITÁSOKRA

4.4

FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZEZONÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA
VONATKOZÓ HOSSZÚ TÁVÚ SZERZŐDÉS

4.5

FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ
HOSSZÚ TÁVÚ CSOMAG SZERZŐDÉS

4.6

PORTFOLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

4.7

FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS „I.” TÍPUSÚ KÖZVÁMRAKTÁRBAN
IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

4.8

TESZT SZOLGÁLTATÁS

4.9

NYILATKOZAT ELEKTRONIKUS SZÁMLA BEFOGADÁSÁRÓL

TÖRTÉNŐ

4.10 SZERZŐDÉSSZEGÉS ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND
4.11 ELSZÁMOLÁS SORÁN ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSI ELJÁRÁS, PARAMÉTEREK
4.12 SZERZŐDÉSES BIZTOSÍTÉKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
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4.1

FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZEZONÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA
VONATKOZÓ 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:

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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I

A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS HATÁLYA

1. A jelen Földgáztárolási Szezonális Alapszolgáltatás Igénybevételére és Nyújtására Vonatkozó Szerződés
(továbbiakban: Szerződés) tárgya:
a) a Rendszerhasználó tulajdonában lévő földgáz tárolása, valamint nem megszakítható beés kitárolása az MFGT tulajdonában és üzemeltetésében lévő magyarországi földalatti
gáztárolókba, a III. fejezetben szereplő mennyiségi és a IV. fejezetben szereplő minőségi
paraméterek mellett, valamint
b) Rendszerhasználó a napi nominálás és újranominálás alkalmával az egyes órák között, díj
ellenében módosíthatja hátralevő órás nominálásait a Gáznapon belüli tárolói
rugalmasság (Intraday Nomination Plusz) Egyedi szolgáltatás szerinti tolerancia sávon
túl. A szolgáltatásra vonatkozóan az MFGT honlapján megtalálható Díjjegyzék szerinti
feltételek irányadók. Továbbá
c) a betárolási ciklusban kitárolási, a kitárolási ciklusban betárolási lehetőség biztosítása
a Rendszerhasználó részére, Storage plusz Egyedi Szolgáltatás nyújtásával. A
szolgáltatásra vonatkozóan az MFGT honlapján megtalálható Díjjegyzék szerinti
feltételek irányadók. Továbbá
d) a Rendszerhasználó a jelen szerződés tárgyát képező lekötött mobil-, kitárolási és
betárolási kapacitásaihoz többlet betárolási és / vagy kitárolási kapacitás biztosítása
(Napi peak plusz Egyedi Szolgáltatás). A szolgáltatásra vonatkozóan az MFGT honlapján
megtalálható Díjjegyzék szerinti feltételek irányadók
2. Jelen szerződés értelmében az MFGT a Rendszerhasználó szerződésszerű rendelkezése alapján a
földgáztárolás céljára átvett gázt az I.4. pontban rögzített időszakban betárolja, tárolóiban megőrzi,
majd a szintén az I.4. pontban rögzített időszakban kitárolja, illetőleg a Rendszerhasználó erre
vonatkozó utasítása alapján Storage plusz Egyedi Szolgáltatást és / vagy Napi Peak Plusz Egyedi
Szolgáltatást és / vagy Intraday Nomination plusz Egyedi Szolgáltatást nyújt.
3. A Szerződés 20__. április 1. 06:00 óráig tartó határozott időtartamra jött létre.
4. A Felek szezonális alapszolgáltatás, valamint – a Rendszerhasználó erre vonatkozó utasítása és az
MFGT teljesítése alapján - Storage plusz Egyedi Szolgáltatás és / vagy Napi Peak Plusz Egyedi
Szolgáltatás és / vagy Intraday Nomination plusz Egyedi Szolgáltatás igénybevételére és nyújtására
szerződnek. A szerződéses betárolási ciklus 20__. április 1-én 06:00 órakor kezdődik, és 20__. október
1-én 06:00 órakor fejeződik be. A szerződéses kitárolási ciklus 20__. október 1-én 06:00 órakor
kezdődik, és 20__. április 1-én 06:00 órakor fejeződik be. A Storage plusz Egyedi Szolgáltatás és / vagy
Napi Peak Plusz Egyedi Szolgáltatás és / vagy Intraday Nomination plusz Egyedi Szolgáltatás is ebben az
időtartamban vehető igénybe.
5. A Rendszerhasználó az Intraday Nomination plusz Egyedi Szolgáltatást úgy tudja igénybe venni, ha az
órás nominálása során, az adott gáznap első, nem nullaértékű órás nominálásának a hatályos
Díjjegyzékben közzétett százalékát (tolerancia sáv) a következő órás nominálások közötti abszolút
értékben vett eltérések összege meghaladja.
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6. A Rendszerhasználó a Storage plusz Egyedi Szolgáltatást úgy tudja igénybe venni, ha a tároló valós
fizikai forgalmával és/vagy az I.4. pontban meghatározott tárolói időszakokkal ellentétes irányú
gázforgalmazást igényel.
7. A Rendszerhasználó a Napi Peak Plusz Egyedi Szolgáltatást akkor tudja igénybe venni, ha az MFGT
előzetesen meghirdette a szolgáltatás időtartamát, valamint az elérhető kapacitásokat a honlapján, és
a Rendszerhasználó rögzítette az MFGT IT Platformján (SMCS) az egyes gáznapokra vonatkozó
többletlekötési igényét. Amennyiben az MFGT befogadja a Rendszerhasználó igényét, az adott napra
vonatkozóan a Napi Peak plusz ki/betárolási csúcskapacitások igénybevételére vonatkozó egyedi
szerződés létrejön a Felek között. A szolgáltatás igénybevételének egyéb feltételeit az MFGT honlapján
közzétett Díjjegyzék tartalmazza.
II
1.
2.

3.
III

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban:
ÁSZF), Üzletszabályzat 4. számú mellékletben foglaltak az irányadók.
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 azt magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Felek a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) által jóváhagyott Üzletszabályzat mellékletét
képező ÁSZF tartalmát a szokásos szerződési gyakorlattal egyezőnek minősítik.
Az ÁSZF - ben nem rögzített speciális feltételeket jelen szerződés tartalmazza.
A TÁROLÁSI KAPACITÁSOK BIZTOSÍTÁSA

1. Az I.4. pont szerinti szerződéses tárolási ciklusokra vonatkozó, a Rendszerhasználó rendelkezésére álló
tárolói nem megszakítható kapacitások (csomagban történő értékesítés esetén a lekötött
csomagokban lévő kapacitások):
Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátására (ESZ)
tárolói mobil kapacitás:

kWh

betárolási (csúcs) kapacitás:

kWh/nap

kitárolási (csúcs) kapacitás:

kWh/nap

Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók ellátására (Nem-ESZ)
tárolói mobil kapacitás:

kWh

betárolási (csúcs) kapacitás:

kWh/nap

kitárolási (csúcs) kapacitás:

kWh/nap

2. A Rendszerhasználó a be- és kitárolás szerződött havi ütemezését az Informatikai Platform
Nominálás/Gázforgalmi terv menüpontban köteles megadni.
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3. A Rendszerhasználó tudomásul veszi, hogy az aktuális be- és 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.
4. A Rendszerhasználó pozitív zárókészlete esetén az MFGT jogosult a 11/2016 (XI. 14.) MEKH rendelet
39. §-a szerint eljárni.
5. Az MFGT a Rendszerhasználó igénye esetén választható és egyedileg igényelhető szolgáltatások
keretében biztosít a Rendszerhasználóknak további tárolói szolgáltatásokat, amelyekre Felek külön
szerződést kötnek.
6. A Rendszerhasználó megszakítható kapacitásokat is igénybe vehet, amelyre Felek szintén külön
szerződést kötnek.
7. A Rendszerhasználó heti rendszerességgel az előző hét péntek 12 óráig az MFGT Informatikai
Platformján megadja a következő hétre vonatkozó tervezett be-, illetve kitárolandó mennyiséget. Ez a
tárolók működésének tervezéséhez szükséges, ami nem egyenértékű a heti nominálással, ugyanakkor
amennyiben a Rendszerhasználó az adott napra leadott nominálásával 10%-nál nagyobb mértékben
eltér a leadott tervétől, és ezzel veszélyezteti azon Rendszerhasználók kiszolgálását, akik az
előrejelzésüknek megfelelően vennék igénybe a tárolói szolgáltatást, akkor az MFGT fenntartja a jogot,
hogy a nominálást részben vagy egészben visszautasítja. Mindemellett a MFGT a műszaki lehetőségek
maximális kihasználásával mindent elkövet annak érdekében, hogy a Rendszerhasználók által beadott
napi nominálást elfogadja és ezzel a lehető legrugalmasabb feltételeket biztosítsa Rendszerhasználók
részére, és ha csak feltétlen szükséges, akkor a 10%-os mértéktől nagyobb mértékben eltérő
rendszerhasználók felé szankcionálhat.
8. Az MFGT nem kötelezhető a Szerződés III.1. pontjában meghatározott csúcskapacitásokat meghaladó
be- és kitárolási kapacitások biztosítására, sem több mobilkapacitás feltöltésére, sem a ténylegesen
betárolt mobil gáz térfogat mennyiséget meghaladó kitermelési tevékenységre.
9. A Rendszerhasználó az ÜKSZ 3.3.3.2 pontjában megfogalmazott tartalommal és határidővel az MFGTnek is megküldi a tárolási igény előrejelzést.
10. MFGT az Üzletszabályzatban foglaltak szerinti anyagi felelősséggel tartozik a ténylegesen betárolt gáz
energiamennyiségének megőrzéséért, elszámolásáért és a szerződés III.1. pontja szerinti betárolásáért
és kitárolásért.
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 allokálja az egyes földalatti gáztárolókra. Az MFGT kötelezettséget vállal az egyes
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tárolókra allokált nominált mennyiségek kiadására, illetve nem teljesülés esetén a Rendszerhasználónál
keletkező pótdíjak, egyensúlyozási költségek megtérítésére.
VI

OPERATÍV INFORMÁCIÓÁRAMLÁS

1. Az MFGT napi munkája során a Rendszerhasználóval szemben vállalt kötelezettségei teljesítése
érdekében együttműködik a rendszerirányítást végző szállítási rendszerüzemeltető 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

TÁROLÁSI DÍJ, EGYEDI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA

1. Az MFGT a Tarifarendeletekben meghatározott díjtételek szerint határozza meg a Rendszerhasználó
által fizetendő kapacitás lekötési és forgalmi díjakat. A kapacitás díjak a 13/2016 (XII.20.) MEKH
rendelet szerint havi egyenlő részletekben, előzetesen, a forgalmi díjak pedig a tényleges havi
forgalom alapján, utólagosan, havonta kerülnek kiszámlázásra.
2. A Tarifarendeletekben meghatározott kapacitás díjak a szezonális alapszolgáltatás nyújtásával
kapcsolatban felmerülő költségek alapján kerültek meghatározásra, a fajlagos díjak éves szerződéses
időszakot feltételezve kerültek kiszámításra. Ezért amennyiben a szerződés időtartama egy tárolási
évnél rövidebb, a Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből fakadó díjakat egymással az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 58. §. (1) alapján időszakosan,
egyenlő havi részletekben számolják el.
3. Amennyiben a Rendszerhasználó rendelkezik hatályos tárolási szerződéssel és a tárolási év közben
további kapacitásokat vásárol az MFGT-től, akkor az eltelt időszakra vonatkozóan elszámolás történik.
Az új kapacitás portfólióra vonatkozóan kiszámításra kerül az éves kapacitás díj és a már kiszámlázott
kapacitás díjak a további kapacitásokkal kapcsolatosan felmerült díjak miatt újabb számlák
kibocsátásával kiegészítésre, vagy szükség esetén számlával egy tekintet alá eső okirattal helyesbítésre
kerülnek. Az eltelt időszakra vonatkozó díjat a rendszerhasználó egy összegben köteles megfizetni.
Amennyiben a díjkülönbözet a megadott határidőre nem került kiegyenlítésre, az MFGT a többlet
kapacitásra nem fogad be nominálási igényt addig, amíg a fennálló díjtartozás az MFGT számláján
jóváírásra nem kerül. Az új kapacitás portfólióra vonatkozóan kiszámításra kerül az éves kapacitás díj, a
már kiszámlázott kapacitás díjak helyesbítésre kerülnek. A szerződés hátralévő időszakára a kapacitás
díjakat az új portfólió alapján havi egyenlő részletekben kell megfizetni.
4. A Tarifarendeletek díjtételeinek módosításai, azok hatályba lépésével egy időben a Földgáztárolási
Szerződés részévé válnak, így a Felek a módosításokat a jogszabály hatályba lépésétől alkalmazzák.
5. A Storage plusz Egyedi Szolgáltatás és a Napi Peak Plusz Egyedi Szolgáltatás, illetve az Intraday
Nomination plusz Egyedi Szolgáltatás leírását a hatályos Díjjegyzék tartalmazza. Az esetleges
félreértések elkerülése érdekében Felek rögzítik, hogy a Rendszerhasználónak díjfizetési
kötelezettsége a Storage plusz Egyedi Szolgáltatás és / vagy Napi Peak Plusz Egyedi Szolgáltatás és /
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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 Földgáztárolási 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, 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.
IX

A SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE

A jelen Szerződés az aláírásával jön létre és lép hatályba.
X

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Kapcsolattartók
Szerződést érintő kérdésekben:
A MFGT részéről:
Tel:
Fax:
e-mail:

A Rendszerhasználó részéről:
Tel:

+36

Fax:

+36

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

+36

Fax:

+36

e-mail:
A MFGT részéről:

Tároló forgalom irányítási szolgálat
Tel.:

52/362-574

Fax:

52/558-048

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

Budapest,

Magyar Földgáztároló Zrt.

Rendszerhasználó

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

……………………………..…………………………………….

Mellékletek:
1. sz. melléklet:

A Rendszerhasználók által fizetendő kapacitás díjak

2. sz. melléklet

Nyilatkozat
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Kapacitás díj:

20__/20__ díjak

Megnevezés

Konstans

MEKH Tarifarendeletben
meghatározott

Szerződéses időszak

20__.__.__ - 20__.__.__.

Ahol a változók értéke a következő:

TM: tárolói kapacitásdíj (Ft/kWh/év)

Rendszerhasználó 20__/20__
ESZ / NESZ

Ft/év

kWh/nap

kWh

kWh/nap

Ft/hó

Kitárolási (K)
csúcs

Mobil kapacitás (M)

Betárolási (B)
csúcs
Ft/év

Betárolási
kapacitás lekötési
díj
Ft/év

Ft/év

Mobilkapacitás Csúcskapacitás
lekötési díj
lekötési díj
Ft/év

Tárolói kapacitás
díj

Ft/MWh

kitárolási díj

MEKH
MEKH
Tarifarendeletben Tarifarendeletben
meghatározott
meghatározott

Ft/MWh

betárolási díj

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Üzletszabályzat 4.1. sz. melléklete: Földgáztárolási szezonális
alapszolgáltatás igénybevételére és nyújtására vonatkozó szerződés

1. sz. melléklet

A Rendszerhasználók által fizetendő kapacitás díjak
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4.2

FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZEZONÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA
VONATKOZÓ CSOMAG 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
Az MFGT 20__. ______ __-_n valamennyi rendszerhasználó számára nyilvános módon „20__./_. sz.
kapacitás árverés” címmel nyílt árverést hirdetett meg szabad tárolói kapacitások lekötésére nyílt
árverés útján (a továbbiakban: Árverés). Az árverés során nyertes ajánlatot nyújtott be a
Rendszerhasználó. Az MFGT a Rendszerhasználó ajánlatát elfogadta. Az ajánlat a jelen Szerződés 2.
számú mellékletét képezi. Az Ajánlatban foglaltak alapján a Felek között az alábbi szerződés jön
létre a 20__/20__ tárolói évre történő lekötésről.
I

A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS HATÁLYA

1.

A jelen Földgáztárolási Szezonális Alapszolgáltatás Igénybevételére és Nyújtására Vonatkozó
Csomag Szerződés (továbbiakban: Szerződés) tárgya:
a) A Rendszerhasználó tulajdonában lévő földgáz tárolása, valamint nem megszakítható
be- és kitárolása – az Árverés során elnyert kapacitás csomagok összekapcsolására
figyelemmel, - az MFGT tulajdonában és üzemeltetésében lévő magyarországi földalatti
gáztárolókba, a III. fejezetben szereplő mennyiségi és a IV. fejezetben szereplő minőségi
paraméterek mellett, valamint
b) Rendszerhasználó a napi nominálás és újranominálás alkalmával az egyes órák között,
díj ellenében módosíthatja hátralevő órás nominálásait a Gáznapon belüli tárolói
rugalmasság (Intraday Nomination Plusz) Egyedi Szolgáltatás szerinti tolerancia sávon
túl. A szolgáltatásra vonatkozóan az MFGT honlapján megtalálható Díjjegyzék szerinti
feltételek irányadók. Továbbá
c) a betárolási ciklusban kitárolási, a kitárolási ciklusban betárolási lehetőség biztosítása a
Rendszerhasználó részére, Storage plusz Egyedi Szolgáltatás nyújtásával. A
szolgáltatásra vonatkozóan az MFGT honlapján megtalálható Díjjegyzék szerinti
feltételek irányadók. Továbbá
d) a Rendszerhasználó a jelen szerződés tárgyát képező lekötött mobil-, kitárolási és
betárolási kapacitásaihoz többlet betárolási és / vagy kitárolási kapacitás biztosítása
(Napi peak plusz Egyedi Szolgáltatás). A szolgáltatásra vonatkozóan az MFGT honlapján
megtalálható Díjjegyzék szerinti feltételek irányadók.

2.

Jelen szerződés értelmében az MFGT a Rendszerhasználó szerződésszerű rendelkezése
alapján a földgáztárolás céljára átvett gázt az I.4. pontban rögzített időszakban betárolja,
tárolóiban megőrzi, majd a szintén az I.4. pontban rögzített időszakban kitárolja, illetőleg a
Rendszerhasználó erre vonatkozó utasítása alapján Storage plusz Egyedi Szolgáltatást és /
vagy Napi Peak Plusz Egyedi Szolgáltatást és / vagy Intraday Nomination plusz Egyedi
Szolgáltatást nyújt.

3.

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

4.

A Felek szezonális alapszolgáltatás valamint – a Rendszerhasználó erre vonatkozó utasítása és
az MFGT teljesítése alapján –Storage plusz Egyedi Szolgáltatás és / vagy Napi Peak Plusz
Egyedi Szolgáltatás és / vagy Intraday Nomination plusz Egyedi Szolgáltatás igénybevételére és
nyújtására szerződnek. A szerződéses betárolási ciklus 20__. április 1-én 6:00 órakor kezdődik,
és 20__. október 1-én 6:00 órakor fejeződik be. A szerződéses kitárolási ciklus 20__. október
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1-én 6:00 órakor kezdődik, és 20__. április 1-én 6:00 órakor fejeződik be. A Storage plusz
Egyedi Szolgáltatás és / vagy Napi Peak Plusz Egyedi Szolgáltatás és / vagy Intraday
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II

III

5.

A Rendszerhasználó az Intraday Nomination plusz Egyedi Szolgáltatást úgy tudja igénybe
venni, ha az órás nominálása során, az adott gáznap első, nem nullaértékű órás
nominálásának a hatályos Díjjegyzékben közzétett százalékát (tolerancia sáv) a következő órás
nominálások közötti abszolút értékben vett eltérések összege meghaladja.

6.

A Rendszerhasználó a Storage plusz Egyedi Szolgáltatást úgy tudja igénybe venni, ha a tároló
valós fizikai forgalmával és/vagy az I.4. pontban meghatározott tárolói időszakokkal ellentétes
irányú gázforgalmazást igényel.

7.

A Rendszerhasználó a Napi Peak Plusz Egyedi Szolgáltatást akkor tudja igénybe venni, ha az
MFGT előzetesen meghirdette a szolgáltatás időtartamát, valamint az elérhető kapacitásokat
a honlapján, és a Rendszerhasználó rögzítette az MFGT IT Platformján (SMCS) az egyes
gáznapokra vonatkozó többletlekötési igényét. Amennyiben az MFGT befogadja a
Rendszerhasználó igényét, az adott napra vonatkozóan a Napi Peak plusz ki/betárolási
csúcskapacitások igénybevételére vonatkozó egyedi szerződés létrejön a Felek között. A
szolgáltatás igénybevételének egyéb feltételeit az MFGT honlapján közzétett Díjjegyzék
tartalmazza.

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 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.

A TÁROLÁSI KAPACITÁSOK BIZTOSÍTÁSA

1.

A Rendszerhasználó rendelkezésére álló, a lekötött csomagokban lévő tárolói nem
megszakítható kapacitások:
tárolói mobil kapacitás:

kWh

betárolási (csúcs) kapacitás:

kWh/nap

kitárolási (csúcs) kapacitás:

kWh/nap

2.

A Rendszerhasználó a be- és kitárolás szerződött havi ütemezését az Informatikai Platform
Nominálás/Gázforgalmi terv menüpontban köteles megadni.

3.

A szerződött kapacitások csak nem egyetemes szolgáltatási célra köthetőek le, elsődlegesen
nem kereskedhetőek.
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4.

A Rendszerhasználó tudomásul veszi, hogy az aktuális be- és 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 Internetes honlapján publikálja a
Rendszerhasználók részére.

5.

A Rendszerhasználó pozitív zárókészlete esetén az MFGT jogosult a 11/2016 (XI.14.) MEKH
rendelet 39. § szerint eljárni.

6.

Az MFGT a Rendszerhasználó igénye esetén választható és egyedi szolgáltatások keretében
biztosít a Rendszerhasználóknak további tárolói szolgáltatásokat, amelyekre Felek külön
szerződést kötnek.

7.

A Rendszerhasználó megszakítható kapacitásokat is igénybe vehet, amelyre Felek szintén
külön szerződést kötnek.

8.

A Rendszerhasználó heti rendszerességgel az előző hét péntek 12 óráig az MFGT Informatikai
Platformján megadja a következő hétre vonatkozó tervezett be-, illetve kitárolandó
mennyiséget. Ez a tárolók működésének tervezéséhez szükséges, ami nem egyenértékű a heti
nominálással, ugyanakkor amennyiben a Rendszerhasználó az adott napra leadott
nominálásával 10%-nál nagyobb mértékben eltér a leadott tervétől, és ezzel veszélyezteti
azon Rendszerhasználók kiszolgálását, akik az előrejelzésüknek megfelelően vennék igénybe a
tárolói szolgáltatást, akkor az MFGT fenntartja a jogot, hogy a nominálást részben vagy
egészben visszautasítja. Mindemellett az MFGT a műszaki lehetőségek maximális
kihasználásával mindent elkövet annak érdekében, hogy a Rendszerhasználók által beadott
napi nominálást elfogadja és ezzel a lehető legrugalmasabb feltételeket biztosítsa
Rendszerhasználók részére, és ha csak feltétlen szükséges, akkor a 10%-os mértéktől nagyobb
mértékben eltérő rendszerhasználók felé szankcionálhat.

9.

MFGT az Üzletszabályzatban foglaltak szerinti anyagi felelősséggel tartozik a ténylegesen
betárolt gáz energiamennyiségének megőrzéséért, elszámolásáért és a szerződés III.1. pontja
szerinti betárolásáért és kitárolásért.

10. Az MFGT nem kötelezhető a Szerződés III.1. pontjában meghatározott csúcskapacitásokat
meghaladó be- és kitárolási kapacitások biztosítására, sem több mobilkapacitás feltöltésére,
sem a ténylegesen betárolt mobil gáz energiamennyiséget meghaladó kitermelési
tevékenységre.

11. A Rendszerhasználó az ÜKSZ 3.3.3.2 pontjában megfogalmazott tartalommal és határidővel az
MFGT-nek is megküldi a tárolási igény előrejelzést.
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.

77/195

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Üzletszabályzat 4.2. sz. melléklete: Földgáztárolási szezonális
alapszolgáltatás igénybevételére és nyújtására vonatkozó csomag szerződés
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 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.

VI

VII

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.

TÁROLÁSI DÍJ
1.

A Rendszerhasználó által a III.1. pontban lekötött kapacitásokat csomagban vásárolta meg.
Egy csomag tartalmaz:
- mobilgáz kapacitás:

kWh

- betárolási kapacitás:

kWh/nap

- kitárolási kapacitás:

kWh/nap

A Rendszerhasználó

db csomagot vásárolt.

A megvásárolt csomagok ára összesen
2.

Ft + ÁFA.

A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből fakadó díjakat egymással az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 58. §. (1) alapján időszakosan, egyenlő
havi részletekben számolják el. A csomag ára tartalmazza a tárolói kapacitásdíjat, de nem
tartalmazza a betárolási forgalmi díjat és a kitárolási forgalmi díjat, melyeket a
Rendszerhasználó a mindenkor hatályos 13/2016 (XII.20.) MEKH rendelet szerint fizet, a havi
forgalom alapján, és nem tartalmazza az esetlegesen igénybe vett egyedi szolgáltatások díjait.
A Storage plusz Egyedi Szolgáltatás és a Napi Peak Plusz Egyedi Szolgáltatás, illetve az Intraday
Nomination plusz Egyedi Szolgáltatás díját a a hatályos Díjjegyzék tartalmazza. A Felek
rögzítik, hogy a Rendszerhasználónak díjfizetési kötelezettsége a Storage plusz Egyedi
Szolgáltatás és / vagy Napi Peak Plusz Egyedi Szolgáltatás és / vagy Intraday Nomination plusz
Egyedi Szolgáltatás esetén kizárólag a szolgáltatások tényleges igénybevételével keletkezik.
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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 Földgáztárolási 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, 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.

IX

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

X

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Kapcsolattartók
Szerződést érintő kérdésekben:
A MFGT részéről:
Tel:
Fax:
email:
A Rendszerhasználó részéről:
Tel:
Fax:
email:
Napi operatív kapcsolattartás témáiban:
A Rendszerhasználó részéről:
Tel:
Fax:
email:
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A MFGT részéről:

Tároló forgalom irányítási szolgálat

Tel:

0036 52 362-574

Fax:

0036 52 558-048

email:

dispatcher@mfgt.hu

Jelen szerződés a csatolt mellékletekkel érvényes, melyek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

Budapest,

Magyar Földgáztároló Zrt.

Rendszerhasználó

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

……………………………..…………………………………….

Mellékletek:
1. sz. melléklet:

A Rendszerhasználó által az Árverés során benyújtott nyertes ajánlat

2. sz. melléklet:

A Rendszerhasználók által fizetendő kapacitás díjak

3. sz. melléklet:

Nyilatkozat
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Kapacitás díj:

20__/20__ díjak

Megnevezés

Konstans

MEKH Tarifarendeletben
meghatározott

Szerződéses időszak

20__.__.__ - 20__.__.__.

Ahol a változók értéke a következő:

TM: tárolói kapacitásdíj (Ft/kWh/év)

Rendszerhasználó 20__/20__
ESZ / NESZ

Ft/év

kWh/nap

kWh

kWh/nap

Ft/hó

Kitárolási (K)
csúcs

Mobil kapacitás (M)

Betárolási (B)
csúcs
Ft/év

Betárolási
kapacitás lekötési
díj
Ft/év

Ft/év

Mobilkapacitás Csúcskapacitás
lekötési díj
lekötési díj
Ft/év

Tárolói kapacitás
díj
Ft/MWh

kitárolási díj

MEKH
MEKH
Tarifarendeletben Tarifarendeletben
meghatározott
meghatározott

Ft/MWh

betárolási díj
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2. sz. melléklet

A Rendszerhasználók által fizetendő kapacitás díjak
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4.3

FÖLDGÁZTÁROLÁSI KAPACITÁS SZERZŐDÉS NEM MEGSZAKÍTHATÓ EGY ÉVNÉL RÖVIDEBB
BETÁROLÁSI-, KITÁROLÁSI- ÉS MOBILKAPACITÁSOKRA

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:

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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A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS HATÁLYA
1. A jelen Földgáztárolási kapacitás szerződés nem megszakítható egy évnél rövidebb betárolási-,
kitárolási-és mobil kapacitásokra (továbbiakban: szerződés) tárgya:
a) Rendszerhasználó által éven belüli nem megszakítható kapacitás lekötése,
b) a Rendszerhasználó tulajdonában lévő földgáz tárolása, annak biztosítása, valamint nem
megszakítható be- és kitárolása az MFGT tulajdonában és üzemeltetésében lévő
magyarországi földalatti gáztárolókba, a III. fejezetben szereplő mennyiségi és a IV.
fejezetben szereplő minőségi paraméterek mellett, valamint
c) a Rendszerhasználó a napi nominálás és újranominálás alkalmával az egyes órák között,
díj ellenében módosíthatja hátralevő órás nominálásait a Gáznapon belüli tárolói
rugalmasság (Intraday Nomination Plusz) Egyedi szerinti tolerancia sávon túl. A
szolgáltatásra vonatkozóan az MFGT honlapján megtalálható Díjjegyzék szerinti feltételek
irányadók. Továbbá
d) a betárolási ciklusban kitárolási, a kitárolási ciklusban betárolási lehetőség biztosítása a
Rendszerhasználó részére, Storage plusz Egyedi Szolgáltatás nyújtásával. A szolgáltatásra
vonatkozóan az MFGT honlapján megtalálható Díjjegyzék szerinti feltételek irányadók.
Továbbá
e) a Rendszerhasználó a jelen szerződés tárgyát képező lekötött mobil-, kitárolási és
betárolási kapacitásaihoz többlet betárolási és / vagy kitárolási kapacitás biztosítása
(Napi peak plusz Egyedi Szolgáltatás). A szolgáltatásra vonatkozóan az MFGT honlapján
megtalálható Díjjegyzék szerinti feltételek irányadók.
2. Jelen szerződés értelmében az MFGT a Rendszerhasználó szerződésszerű rendelkezése alapján a
földgáztárolás céljára átvett gázt az I.4. pontban rögzített időszakban betárolja, tárolóiban megőrzi,
majd a szintén az I.4. pontban rögzített időszakban kitárolja, illetőleg a Rendszerhasználó erre
vonatkozó utasítása alapján Storage plusz Egyedi Szolgáltatást és / vagy Napi Peak Plusz Egyedi
Szolgáltatást és / vagy Intraday Nomination plusz Egyedi Szolgáltatást nyújt.
3. A Szerződés 20__. április 1. 06:00 óráig tartó határozott időtartamra jött létre.
4. A Felek nem megszakítható egy évnél rövidebb betárolási-, kitárolási-és mobil kapacitások, valamint –
a Rendszerhasználó erre vonatkozó utasítása és az MFGT erre vonatkozó teljesítése alapján – Storage
plusz Egyedi Szolgáltatás és / vagy Napi Peak Plusz Egyedi Szolgáltatás és / vagy Intraday Nomination
plusz Egyedi Szolgáltatást igénybevételére és nyújtására szerződnek. Az általános szerződéses
betárolási ciklus 20__. április 1-én 6:00 órakor kezdődik, és 20__. október 1-én 6:00 órakor fejeződik
be. Az általános szerződéses kitárolási ciklus 20__. október 1-én 6:00 órakor kezdődik, és 20__. április
1-én 6:00 órakor fejeződik be. Jelen szerződés keretei között, a fenti időszakokon belül, 365 napnál
rövidebb időtartamra is van lehetőség kapacitást lekötni. A Storage plusz Egyedi Szolgáltatás és / vagy
Napi Peak Plusz Egyedi Szolgáltatás és / vagy Intraday Nomination plusz Egyedi Szolgáltatást is ebben
az időtartamban vehető igénybe.
5. A Rendszerhasználó az Intraday Nomination plusz Egyedi Szolgáltatást úgy tudja igénybe venni, ha az
órás nominálása során, az adott gáznap első, nem nullaértékű órás nominálásának a hatályos
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Díjjegyzékben közzétett százalékát (tolerancia sáv) a következő órás nominálások közötti abszolút
értékben vett eltérések összege meghaladja.
6. A Rendszerhasználó a Storage plusz Egyedi Szolgáltatást úgy tudja igénybe venni, ha a tároló valós
fizikai forgalmával és/vagy az I.4. pontban meghatározott tárolói időszakokkal ellentétes irányú
gázforgalmazást igényel.

7. A Rendszerhasználó a Napi Peak Plusz Egyedi Szolgáltatást akkor tudja igénybe venni, ha az MFGT
előzetesen meghirdette a szolgáltatás időtartamát, valamint az elérhető kapacitásokat a honlapján, és
a Rendszerhasználó rögzítette az MFGT IT Platformján (SMCS) az egyes gáznapokra vonatkozó
többletlekötési igényét. Amennyiben az MFGT befogadja a Rendszerhasználó igényét, az adott napra
vonatkozóan a Napi Peak plusz ki/betárolási csúcskapacitások igénybevételére vonatkozó egyedi
szerződés létrejön a Felek között. A szolgáltatás igénybevételének egyéb feltételeit az MFGT honlapján
közzétett Díjjegyzék tartalmazza.

II

III

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 által
jóváhagyott Üzletszabályzat mellékletét képező ÁSZF tartalmát a szokásos szerződési gyakorlattal
egyezőnek minősítik.

3.

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

A NEM MEGSZAKÍTHATÓ RÖVID TÁVÚ BETÁROLÁSI-, MOBIL- ÉS KITÁROLÁSI KAPACITÁSOK
IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI
1.

Nem megszakítható rövid távú szolgáltatásként az MFGT nem megszakítható kitárolási, mobil és
betárolási kapacitást hirdet meg a Rendszerhasználó részére tetszőleges 1 évnél rövidebb
időtartamra, és tetszőleges időszakra.

2.

A Rendszerhasználó az ÜKSZ 2.1.4.3.2 pontja alapján az alábbi feltételek mellett köthet le nem
megszakítható kapacitást egy évnél rövidebb időszakra.

3.

A kapacitások csomagban és nem csomagban kerülhetnek meghirdetésre az MFGT honlapján és az
Informatikai Platformon.

4.

Az MFGT a meghirdetett rövid távú szolgáltatásokat a hatályos 13/2016 (XII.20.) MEKH rendelet
alapján meghatározott rendszerhasználati díjra vonatkozó tarifaképletből kiindulva a díjelemek
egymáshoz viszonyított arányát megtartva határozza meg.

5.

Az éven belüli nem megszakítható kapacitás csak abban az esetben áll a Rendszerhasználó
rendelkezésére, ha van elérhető szabad nem megszakítható ki-, mobil-, illetve betárolási kapacitás.

6.

A tárolási év közben a nem megszakítható kapacitások meghirdetésének általános feltételei
megegyeznek az éves nem megszakítható kapacitások meghirdetésének általános feltételeivel. Így
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azon Rendszerhasználók, akik éves nem megszakítható kapacitást is kötnek le, és az ÜKSZ-ben
meghatározott feltételeknek eleget tettek, valamint a szükséges dokumentumokat az MFGT részére
már az éves kapacitás lekötési időszakban benyújtották, nem kell a dokumentumokat ismételten
beküldeni.
7.

A szerződés hatálybalépését követően adható le nominálás a rövid távú nem megszakítható
kapacitásra.

8.

Az MFGT tárolási év folyamán egyedileg határozza meg a nem megszakítható rövid távú betárolási-,
mobil-, és kitárolási kapacitások mértékét, melyet honlapján közzétesz.

9.

A Rendszerhasználó a be- és kitárolás szerződött havi ütemezését az Informatikai Platform
Nominálás/Gázforgalmi terv menüpontban köteles megadni.

10. A szerződött kapacitások csak nem egyetemes szolgáltatási célra köthetőek le, és elsődlegesen nem
kereskedhetőek.
11. A Rendszerhasználó tudomásul veszi, hogy az aktuális be- és kitárolási kapacitás a mobil készletek és
egyéb, üzemszerűen is változó műszaki paraméterek, peremfeltételek függvényében változik. A
műszaki feltételeket az MFGT az Internetes honlapján publikálja a Rendszerhasználók részére.
12. Az MFGT a Rendszerhasználó igénye esetén választható és egyedi szolgáltatások keretében biztosít a
Rendszerhasználóknak további tárolói szolgáltatásokat, amelyekre Felek külön szerződést kötnek.
13. A Rendszerhasználó heti rendszerességgel az előző hét péntek 12 óráig az MFGT Informatikai
Platformján megadja a következő hétre vonatkozó tervezett be-, illetve kitárolandó mennyiséget. Ez a
tárolók működésének tervezéséhez szükséges, ami nem egyenértékű a heti nominálással, ugyanakkor
amennyiben a Rendszerhasználó az adott napra leadott nominálásával 10%-nál nagyobb mértékben
eltér a leadott tervétől, és ezzel veszélyezteti azon Rendszerhasználók kiszolgálását, akik az
előrejelzésüknek megfelelően vennék igénybe a tárolói szolgáltatást, akkor az MFGT fenntartja a
jogot, hogy a nominálást részben vagy egészben visszautasítja. Mindemellett az MFGT a műszaki
lehetőségek maximális kihasználásával mindent elkövet annak érdekében, hogy a Rendszerhasználók
által beadott napi nominálást elfogadja és ezzel a lehető legrugalmasabb feltételeket biztosítsa
Rendszerhasználók részére, és ha csak feltétlen szükséges, akkor a 10%-os mértéktől nagyobb
mértékben eltérő rendszerhasználók felé szankcionálhat.

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
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egyesített tárolóra általa visszaigazolt nominált mennyiségek kiadására, illetve nem teljesülés esetén a
Rendszerhasználónál keletkező pótdíjak, egyensúlyozási költségek megtérítésére.

VI

VII

VIII

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.

TÁROLÁSI DÍJ
1.

A szolgáltatás díját az MFGT a hatályos 13/2016 (XII.20.) MEKH rendelet alapján meghatározott
rendszerhasználati díjra vonatkozó tarifaképletből kiindulva a díjelemek egymáshoz viszonyított
arányát megtartva határozza meg.

2.

Az MFGT a nem megszakítható rövid távú betárolási-, mobil-, és kitárolási kapacitásokat csomagban
vagy nem kapcsoltan ajánlja ki.

3.

A csomag ára tartalmazza az éves vagy határozott időre szóló havi kapacitásdíjat, de nem tartalmazza
a forgalmi díjakat, amelyek utólag kerülnek kiszámlázásra. A kapacitás díjat a tárgyhónap első
munkanapjára kell megfizetni.

4.

A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből fakadó díjakat egymással az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 58. §. (1) alapján időszakosan, egyenlő havi
részletekben számolják el.

5.

A kapacitást igénylők tetszőleges darabszámú csomagot igényelhetnek, de csak egész számú
csomagra lehet ajánlatot tenni.

6.

A kapacitás igényekre az MFGT által meghatározott határidőig lehet igényt benyújtani.

7.

Kapacitás túljegyzés esetén az MFGT árverést tart.

8.

A Storage plusz Egyedi Szolgáltatás és a Napi peak plusz Egyedi Szolgáltatás, illetve az Intraday
Nomination plusz Egyedi szolgáltatás díját az MFGT honlapján közzétett Díjjegyzék tartalmazza.

IRÁNYADÓ JOGVITÁK RENDEZÉSE
A szerződésre és az esetleg felmerülő vitás kérdésekre egyaránt a magyar jog szabályai az irányadóak.
A Felek megállapodnak abban, hogy a Földgáztárolási 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, 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.

IX

A SZERZŐDÉSHATÁLYBA LÉPÉSE
A jelen szerződés az aláírásával jön létre és lép hatályba.

X

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Kapcsolattartók
Szerződést érintő kérdésekben:
A MFGT részéről:
Tel.:
Fax:
e-mail:
Napi operatív kapcsolattartás témáiban:
A Rendszerhasználó részéről:
Tel:
Fax:
e-mail:
A MFGT részéről:

Tároló forgalom irányítási szolgálat
Tel.:

52/362-574

Fax:

52/558-048

e-mail: dispatcher@mfgt.hu

Jelen szerződés a csatolt mellékletekkel érvényes, melyek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
Budapest,
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Magyar Földgáztároló Zrt.

Rendszerhasználó

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

……………………………..…………………………………….

Mellékletek:
1. sz. melléklet:

A Rendszerhasználó által az Árverés során benyújtott nyertes ajánlat

2. sz. melléklet:

A Rendszerhasználó által fizetendő kapacitás díjak

3. sz. melléklet:

Nyilatkozat
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4.4

FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZEZONÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA
VONATKOZÓ HOSSZÚ TÁVÚ 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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I

A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS HATÁLYA

1.

A jelen Földgáztárolási Szezonális Alapszolgáltatás Igénybevételére és Nyújtására Vonatkozó
Szerződés (továbbiakban: szerződés) tárgya:
a.

a Rendszerhasználó tulajdonában lévő földgáz tárolása, valamint nem megszakítható be- és
kitárolása az MFGT tulajdonában és üzemeltetésében lévő magyarországi földalatti gáztárolókba,
a III. fejezetben szereplő mennyiségi és a IV. fejezetben szereplő minőségi paraméterek mellett,
valamint

b.

a Rendszerhasználó a napi újranominálás alkalmával az egyes órák között díj ellenében
módosíthatja hátralevő órás nominálásait a meghatározott tolerancia sávon túl az (Intraday
Nomination plusz Egyedi Szolgáltatás. A szolgáltatásra vonatkozóan az MFGT honlapján
megtalálható Díjjegyzék szerinti feltételek irányadók. Továbbá

c.

a betárolási ciklusban kitárolási, a kitárolási ciklusban betárolási lehetőség biztosítása a
Rendszerhasználó részére, Storage plusz Egyedi Szolgáltatás nyújtásával. A szolgáltatásra
vonatkozóan az MFGT honlapján megtalálható Díjjegyzék szerinti feltételek irányadók. Továbbá

d.

a Rendszerhasználó a jelen szerződés tárgyát képező lekötött mobil-, kitárolási és betárolási
kapacitásaihoz többlet betárolási és / vagy kitárolási kapacitás biztosítása (Napi peak plusz Egyedi
Szolgáltatás). A szolgáltatásra vonatkozóan az MFGT honlapján megtalálható Díjjegyzék szerinti
feltételek irányadók.

2.

Jelen szerződés értelmében az MFGT a Rendszerhasználó szerződésszerű rendelkezése alapján a
földgáztárolás céljára átvett gázt az I.4. pontban rögzített időszakban betárolja, tárolóiban megőrzi,
majd a szintén az I.4. pontban rögzített időszakban kitárolja, illetőleg a Rendszerhasználó erre
vonatkozó utasítása alapján a Storage plusz Egyedi Szolgáltatást és / vagy Napi Peak Plusz Egyedi
Szolgáltatást és / vagy Intraday Nomination plusz Egyedi Szolgáltatást nyújt.

3.

A Szerződés 20__. április 1-én 06:00 óráig tartó határozott időtartamra jött létre.

4.

A Felek szezonális alapszolgáltatás valamint – a Rendszerhasználó erre vonatkozó utasítása és az
MFGT teljesítése alapján – Storage plusz Egyedi Szolgáltatás és / vagy Napi Peak Plusz Egyedi
Szolgáltatás és / vagy Intraday Nomination plusz Egyedi Szolgáltatás igénybevételére és nyújtására
szerződnek. A szerződéses betárolási és kitárolási ciklusok időtartamát az MFGT évente teszi közzé. Az
első tárolói évben szerződéses betárolási ciklus 20__. április 1-én 6:00 órakor kezdődik, és 20__.
október 1-én 6:00 órakor fejeződik be. A szerződéses kitárolási ciklus 20__. október 1-én 6:00 órakor
kezdődik, és 20__. április 1-én 6:00 órakor fejeződik be. A Storage plusz Egyedi Szolgáltatás és / vagy
Napi Peak Plusz Egyedi Szolgáltatás és / vagy Intraday Nomination plusz Egyedi Szolgáltatás is ebben
az időtartamban vehető igénybe.

5.

A Rendszerhasználó az Intraday Nomination plusz Egyedi Szolgáltatást úgy tudja igénybe venni, ha a
gáznap első, nem nullaértékű órás nominálásának hatályos Díjjegyzékében közzétett százalékát
(tolerancia sáv) meghaladó mértékű nominálást nyújt be.
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II

6.

A Rendszerhasználó a Storage plusz Egyedi Szolgáltatást úgy tudja igénybe venni, ha a tároló valós
fizikai forgalmával és/vagy az I.4. pontban meghatározott tárolói időszakokkal ellentétes irányú
gázforgalmazást igényel.

7.

A Rendszerhasználó a Napi Peak Plusz Egyedi Szolgáltatást akkor tudja igénybe venni, ha az MFGT
előzetesen meghirdette a szolgáltatás időtartamát, valamint az elérhető kapacitásokat a honlapján, és
a Rendszerhasználó rögzítette az MFGT IT Platformján (SMCS) az egyes gáznapokra vonatkozó
többletlekötési igényét. Amennyiben az MFGT befogadja a Rendszerhasználó igényét, az adott napra
vonatkozóan a Napi Peak plusz ki/betárolási csúcskapacitások igénybevételére vonatkozó egyedi
szerződés létrejön a Felek között. A szolgáltatás igénybevételének egyéb feltételeit az MFGT
honlapján közzétett Díjjegyzék tartalmazza.

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, a
Szerződés részének tekinti, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Felek a Hivatal 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

A TÁROLÁSI KAPACITÁSOK BIZTOSÍTÁSA
1. Az I.4. pont szerinti szerződéses tárolási ciklusokra vonatkozó, a Rendszerhasználó rendelkezésére álló
tárolói nem megszakítható kapacitások:
mobil kapacitás:

kWh

betárolási (csúcs) kapacitás:

kWh/nap

kitárolási (csúcs) kapacitás:

kWh/nap

2. A Rendszerhasználó a be- és kitárolás szerződött havi ütemezését az Informatikai Platform
Nominálás/Gázforgalmi terv menüpontban köteles megadni.
3. A Rendszerhasználó tudomásul veszi, hogy az aktuális be- és 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.
4. A Rendszerhasználó pozitív zárókészlete esetén az MFGT jogosult a 11/2016 (XI.14.) MEKH rendelet
39. §-a szerint eljárni.
5. Az MFGT a Rendszerhasználó igénye esetén választható és egyedi szolgáltatások keretében biztosít a
Rendszerhasználóknak további tárolói szolgáltatásokat, amelyekre Felek külön szerződést kötnek.
6. A Rendszerhasználó megszakítható kapacitásokat is igénybe vehet, melyre Felek szintén külön
szerződést kötnek.
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7. A Rendszerhasználó heti rendszerességgel az előző hét péntek 12 óráig az MFGT Informatikai
Platformján megadja a következő hétre vonatkozó tervezett be-, illetve kitárolandó mennyiséget. Ez a
tárolók működésének tervezéséhez szükséges, ami nem egyenértékű a heti nominálással, ugyanakkor
amennyiben a Rendszerhasználó az adott napra leadott nominálásával 10%-nál nagyobb mértékben
eltér a leadott tervétől, és ezzel veszélyezteti azon Rendszerhasználók kiszolgálását, akik az
előrejelzésüknek megfelelően vennék igénybe a tárolói szolgáltatást, akkor az MFGT fenntartja a
jogot, hogy a nominálást részben vagy egészben visszautasítja. Mindemellett a MFGT a műszaki
lehetőségek maximális kihasználásával mindent elkövet annak érdekében, hogy a Rendszerhasználók
által beadott napi nominálást elfogadja és ezzel a lehető legrugalmasabb feltételeket biztosítsa
Rendszerhasználók részére, és ha csak feltétlen szükséges, akkor a 10%-os mértéktől nagyobb
mértékben eltérő rendszerhasználók felé szankcionálhat.
8. MFGT az Üzletszabályzatban foglaltak szerinti anyagi felelősséggel tartozik a ténylegesen betárolt gáz
energiamennyiségének megőrzéséért, elszámolásáért és a szerződés III.1. pontja szerinti
betárolásáért és kitárolásért.
9. Az MFGT nem kötelezhető a Szerződés III.1. pontjában meghatározott csúcskapacitásokat meghaladó
be- és kitárolási kapacitások biztosítására, sem több mobilkapacitás feltöltésére, sem a ténylegesen
betárolt mobil gáz energiamennyiséget meghaladó kitermelési tevékenységre.
10. A Rendszerhasználó az ÜKSZ 3.3.3.2 pontjában megfogalmazott tartalommal és határidővel az MFGTnek is megküldi a tárolási igény előrejelzést.

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 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.

VI

OPERATÍV INFORMÁCIÓÁRAMLÁS
1.

Az MFGT napi munkája során a Rendszerhasználóval szemben vállalt kötelezettségei teljesítése
érdekében együttműködik a rendszerirányítást végző szállítási rendszerüzemeltető 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.
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3.

VII

VIII

A Felek közötti információáramlást és adatszolgáltatást az ÜKSZ és az ÁSZF szabályozza.

TÁROLÁSI DÍJ
1.

Az MFGT a 13/2016 (XII.20.) MEKH rendeletben ismertetett díjtételek alapján határozza meg a
Rendszerhasználó által fizetendő kapacitás lekötési és forgalmi díjakat. A kapacitásdíjak a 13/2016
(XII.20.) MEKH rendelet szerint havi egyenlő részletekben, a forgalmi díjak pedig a tényleges havi
forgalom alapján havonta kerülnek kiszámlázásra. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen
szerződésből fakadó díjakat egymással az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(Áfa tv.) 58. §. (1) alapján időszakosan, egyenlő havi részletekben számolják el.

2.

Amennyiben a szerződéses időszakban a 13/2016 (XII.20.) MEKH rendelet nem lesz hatályos a tárolói
szolgáltatásokra, akkor az MFGT jogosult a földgáztárolási szerződésben korrigálni – gázév kezdetén
(október 1-én) – a megelőző tárolói év tarifáit az adott évre vonatkozó átlagos éves fogyasztói árindex
előrejelzéssel a következő egy éves időszakra vonatkozóan. A korrekció alapja a Magyar Nemzeti Bank
által közzétett aktuális (legutolsó) „Jelentés az infláció alakulásáról” című kiadványa.

3.

A 13/2016 (XII.20.) MEKH rendelet díjtételeinek módosításai, azok hatályba lépésével egy időben a
szerződés részévé válnak, így a Felek a módosításokat a jogszabály hatályba lépésétől alkalmazzák.

4.

A Storage plusz Egyedi Szolgáltatás és a Napi Peak Plusz Egyedi Szolgáltatás, illetve az Intraday
Nomination plusz Egyedi Szolgáltatás díját a hatályos Díjjegyzék tartalmazza. Az esetleges félreértések
elkerülése érdekében Felek rögzítik, hogy a Rendszerhasználónak díjfizetési kötelezettsége a Storage
plusz Egyedi Szolgáltatás és / vagy Napi Peak Plusz Egyedi Szolgáltatás és / vagy Intraday Nomination
plusz Egyedi Szolgáltatás esetén kizárólag a szolgáltatások tényleges igénybevételével keletkezik.

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 Földgáztárolási 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, 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.

IX

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

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Kapcsolattartók
Szerződést érintő kérdésekben:
A MFGT részéről:
Tel:
Fax:
e-mail:
A rendszerhasználó részéről :
Tel:
Fax:
e-mail:

Napi operatív kapcsolattartás témáiban:
A Rendszerhasználó részéről:

A rendszerhasználó ügyeletese

Tel:
Fax:
e-mail:
A MFGT részéről:

Tároló forgalom irányítási szolgálat
Tel.:

0036 52 362-574

Fax:

0036 52 558-048

email: dispatcher@mfgt.hu

Jelen szerződés a csatolt mellékletekkel érvényes, melyek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

Budapest,

Magyar Földgáztároló Zrt.

Rendszerhasználó

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

……………………………..…………………………………….
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Mellékletek:
1. sz. melléklet:

A Rendszerhasználó által fizetendő kapacitás díjak

2. sz. melléklet

Nyilatkozat
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4.5

FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ
HOSSZÚ TÁVÚ CSOMAG 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
Az MFGT 20__. _______ __-én valamennyi rendszerhasználó számára nyilvános módon „20__./_. sz.
kapacitás árverés” címmel nyílt árverést hirdetett meg szabad tárolói kapacitások lekötésére nyílt árverés
útján (a továbbiakban: Árverés). Az árverés során nyertes ajánlatot nyújtott be a Rendszerhasználó. Az
MFGT a Rendszerhasználó ajánlatát elfogadta. Az ajánlat a jelen Szerződés 4. számú mellékletét képezi. Az
Ajánlatban foglaltak alapján a Felek között az alábbi szerződés jön létre a 20__/20__, 20__/20__,
20__/20__ tárolói évekre történő lekötésről.

I

A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS HATÁLYA
1.

A jelen Földgáztárolási Szolgáltatás Igénybevételére és Nyújtására Vonatkozó Hosszú Távú Csomag
Szerződés (továbbiakban: Szerződés) tárgya:
a.

b.

c.

d.

A Rendszerhasználó tulajdonában lévő földgáz tárolása, valamint nem megszakítható be- és
kitárolása – az Árverés során elnyert kapacitás csomagok összekapcsolására figyelemmel, - az
MFGT tulajdonában és üzemeltetésében lévő magyarországi földalatti gáztárolókba, a III.
fejezetben szereplő mennyiségi és a IV. fejezetben szereplő minőségi paraméterek mellett,
valamint
a Rendszerhasználó a napi nominálás és újranominálás alkalmával az egyes órák között, díj
ellenében módosíthatja hátralevő órás nominálásait a Gáznapon belüli tárolói rugalmasság
(Intraday Nomination Plusz) Egyedi szerinti tolerancia sávon túl. A szolgáltatásra vonatkozóan
az MFGT honlapján megtalálható Díjjegyzék szerinti feltételek irányadók. Továbbá
a betárolási ciklusban kitárolási, a kitárolási ciklusban betárolási lehetőség biztosítása
a
Rendszerhasználó részére, Storage plusz Egyedi Szolgáltatás nyújtásával. A szolgáltatásra
vonatkozóan az MFGT honlapján megtalálható Díjjegyzék szerinti feltételek irányadók. Továbbá
a Rendszerhasználó a jelen szerződés tárgyát képező lekötött mobil-, kitárolási és betárolási
kapacitásaihoz többlet betárolási és / vagy kitárolási kapacitás biztosítása (Napi peak plusz
Egyedi Szolgáltatás). A szolgáltatásra vonatkozóan az MFGT honlapján megtalálható Díjjegyzék
szerinti feltételek irányadók.

2.

Jelen szerződés értelmében az MFGT a Rendszerhasználó szerződésszerű rendelkezése alapján a
földgáztárolás céljára átvett gázt az I.4. pontban rögzített időszakban betárolja, tárolóiban megőrzi,
majd a szintén az I.4. pontban rögzített időszakban kitárolja, illetőleg a Rendszerhasználó erre
vonatkozó utasítása alapján Storage plusz Egyedi Szolgáltatást és / vagy Napi Peak Plusz Egyedi
Szolgáltatást és / vagy Intraday Nomination plusz Egyedi Szolgáltatást nyújt.

3.

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

4.

A Felek szezonális alapszolgáltatás valamint – a rendszerhasználó erre vonatkozó utasítása és az MFGT
teljesítése alapján – Storage plusz Egyedi Szolgáltatás és / vagy Napi Peak Plusz Egyedi Szolgáltatás és
/ vagy Intraday Nomination plusz Egyedi Szolgáltatás igénybevételére és nyújtására szerződnek. A
szerződéses betárolási és kitárolási ciklusok időtartamát az MFGT évente teszi közzé. Az első tárolói
évben a szerződéses betárolási ciklus 20__. április 1-én 6:00 órakor kezdődik, és 20__. október 1-én
6:00 órakor fejeződik be, míg a szerződéses kitárolási ciklus 20__. október 1-én 6:00 órakor kezdődik,
és 20__. április 1-én 6:00 órakor fejeződik be. A Storage plusz Egyedi Szolgáltatás és / vagy Napi Peak

97/195

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Üzletszabályzat 4.5. sz. melléklete: Földgáztárolási szolgáltatás igénybevételére és nyújtására
vonatkozó hosszú távú csomagszerződés
Plusz Egyedi Szolgáltatás és / vagy Intraday Nomination plusz Egyedi Szolgáltatás is az MFGT által
közzétett betárolási és kitárolási ciklusokban vehető igénybe.

II

III

5.

A Rendszerhasználó az Intraday Nomination plusz Egyedi Szolgáltatást úgy tudja igénybe venni, ha a
gáznap első, nem nullaértékű órás nominálásának a hatályos Díjjegyzékében közzétett százalékát
(tolerancia sáv) meghaladó mértékű nominálást nyújt be.

6.

A Rendszerhasználó a Storage plusz Egyedi Szolgáltatást úgy tudja igénybe venni, ha a tároló valós
fizikai forgalmával és/vagy az I.4. pontban meghatározott tárolói időszakokkal ellentétes irányú
gázforgalmazást igényel.

7.

A Rendszerhasználó a Napi Peak Plusz Egyedi Szolgáltatást akkor tudja igénybe venni, ha az MFGT
előzetesen meghirdette a szolgáltatás időtartamát, valamint az elérhető kapacitásokat a honlapján, és
a Rendszerhasználó rögzítette az MFGT IT Platformján (SMCS) az egyes gáznapokra vonatkozó
többletlekötési igényét. Amennyiben az MFGT befogadja a Rendszerhasználó igényét, az adott napra
vonatkozóan a Napi Peak plusz ki/betárolási csúcskapacitások igénybevételére vonatkozó egyedi
szerződés létrejön a Felek között. A szolgáltatás igénybevételének egyéb feltételeit az MFGT
honlapján közzétett Díjjegyzék tartalmazza.

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 Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (Hivatal) által jóváhagyott Üzletszabályzat mellékletét
képező ÁSZF tartalmát a szokásos szerződési gyakorlattal egyezőnek minősítik.

3.

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

A TÁROLÁSI KAPACITÁSOK BIZTOSÍTÁSA
1.

A Rendszerhasználó rendelkezésére álló, a lekötött csomagokban lévő tárolói nem megszakítható
kapacitások:
tárolói mobil kapacitás:

kWh

betárolási (csúcs) kapacitás:

kWh/nap

kitárolási (csúcs) kapacitás:

kWh/nap

2.

A Rendszerhasználó a be- és kitárolás szerződött havi ütemezését az Informatikai Platform
Nominálás/Gázforgalmi terv menüpontban köteles megadni.

3.

A szerződött kapacitások csak nem egyetemes szolgáltatási célra köthetőek le és elsődlegesen nem
kereskedhetőek.
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4.

A Rendszerhasználó a be- és kitárolás szerződött havi ütemezését az Informatikai Platform
Nominálás/Gázforgalmi terv menüpontban köteles az első nominálást megelőzően megadni. A
következő tárolói évekre vonatkozóan a be- és kitárolási kapacitások havi ütemezését mindig az adott
tárolói évet megelőző tárolói év márciusának első hétfőjéig kell megadni.

5.

A Rendszerhasználó tudomásul veszi, hogy az aktuális be- és 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 Internetes honlapján publikálja a Rendszerhasználók részére.

6.

A Rendszerhasználó pozitív zárókészlete esetén az MFGT jogosult a 11/2016 (XI.14.) MEKH rendelet
39. §-a szerint eljárni.

7.

Az MFGT a Rendszerhasználó igénye esetén választható és egyedi szolgáltatások keretében biztosít a
Rendszerhasználóknak további tárolói szolgáltatásokat, amelyekre Felek külön szerződést kötnek.

8.

A Rendszerhasználó megszakítható kapacitásokat is igénybe vehet, amelyre Felek szintén külön
szerződést kötnek.

9.

A Rendszerhasználó heti rendszerességgel az előző hét péntek 12 óráig az MFGT Informatikai
Platformján megadja a következő hétre vonatkozó tervezett be-, illetve kitárolandó mennyiséget. Ez a
tárolók működésének tervezéséhez szükséges, ami nem egyenértékű a heti nominálással, ugyanakkor
amennyiben a Rendszerhasználó az adott napra leadott nominálásával 10%-nál nagyobb mértékben
eltér a leadott tervétől, és ezzel veszélyezteti azon Rendszerhasználók kiszolgálását, akik az
előrejelzésüknek megfelelően vennék igénybe a tárolói szolgáltatást, akkor az MFGT fenntartja a
jogot, hogy a nominálást részben vagy egészben visszautasítja. Mindemellett az MFGT a műszaki
lehetőségek maximális kihasználásával mindent elkövet annak érdekében, hogy a Rendszerhasználók
által beadott napi nominálást elfogadja és ezzel a lehető legrugalmasabb feltételeket biztosítsa
Rendszerhasználók részére, és ha csak feltétlen szükséges, akkor a 10%-os mértéktől nagyobb
mértékben eltérő rendszerhasználók felé szankcionálhat.

10. MFGT az Üzletszabályzatban foglaltak szerinti anyagi felelősséggel tartozik a ténylegesen betárolt gáz
energiamennyiségének megőrzéséért, elszámolásáért és a szerződés III.1. pontja szerinti
betárolásáért és kitárolásért.
11. Az MFGT nem kötelezhető a Szerződés III.1. pontjában meghatározott csúcskapacitásokat meghaladó
be- és kitárolási kapacitások biztosítására, sem több mobilkapacitás feltöltésére, sem a ténylegesen
betárolt mobil gáz energiamennyiséget meghaladó kitermelési tevékenységre.
12. A Rendszerhasználó az ÜKSZ 3.3.3.2 pontjában megfogalmazott tartalommal és határidővel az MFGTnek is megküldi a tárolási igény előrejelzést.

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.
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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 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.

VI

VII

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.

TÁROLÁSI DÍJ
1.

A Rendszerhasználó által a III.1. pontban lekötött kapacitásokat csomagban vásárolta meg.
Egy csomag tartalmaz:
- mobilgáz kapacitás:

kWh

- betárolási kapacitás:

kWh/nap

- kitárolási kapacitás:

kWh/nap

A Rendszerhasználó ___ db csomagot vásárolt.
A megvásárolt csomagok ára összesen _______ Ft + ÁFA.
2.

A Rendszerhasználó által fizetendő tárolói kapacitásdíj az árverés során a Rendszerhasználó által
benyújtott nyertes árajánlat szerinti és az MFGT által elfogadott díj, amely a szerződés teljes
időtartama alatt változatlan.

3.

A felhasználás időtartama alatt alkalmazandó forgalmi díjakat a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal mindenkor hatályos, a rendszerhasználati díjakat megállapító 13/2016 (XII.20.)
MEKH rendelete állapítja meg.

4.

A forgalmi és kapacitás díjak mértékét és a fizetési ütemezést a Szerződés 3. sz. melléklete
tartalmazza.

5.

A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből fakadó díjakat egymással az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 58. §. (1) alapján időszakosan, egyenlő havi
részletekben számolják el. A csomag ára tartalmazza a tárolói kapacitásdíjat, de nem tartalmazza a
betárolási forgalmi díjat és a kitárolási forgalmi díjat, melyeket a Rendszerhasználó a mindenkor
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hatályos 13/2016 (XII.20.) MEKH rendelet szerint fizet, a havi forgalom alapján, és nem tartalmazza az
esetlegesen igénybe vett egyedi szolgáltatások díjait.
6.

A Storage plusz Egyedi Szolgáltatás illetve a Napi Peak Plusz Egyedi Szolgáltatás, illetve az Intraday
Nomination plusz Egyedi Szolgáltatás díját a hatályos Díjjegyzék tartalmazza. A Felek rögzítik, hogy a
Rendszerhasználónak díjfizetési kötelezettsége a Storage plusz Egyedi Szolgáltatás és / vagy Napi Peak
Plusz Egyedi Szolgáltatás és / vagy Intraday Nomination plusz Egyedi Szolgáltatás esetén kizárólag a
szolgáltatások tényleges igénybevételével keletkezik.

7.

Amennyiben a jelen Szerződés teljesítése során, a Szerződés 20__. április 1-éig tartó határozott
időtartama alatt, a tárolói szolgáltatások kikerülnek a 13/2016 (XII.20.) MEKH rendelet hatálya alól,
illetve, ha 13/2016 (XII.20.) MEKH rendelet hatályon kívül helyezésre kerül, ez esetben következő díj
megállapításáig, az MFGT jogosult a tárolási szerződést minden gázév kezdetén (október 1-jén) az
alábbiak szerint indexálni:
7.1. A forgalmi díjakat (a betárolási forgalmi díjat és a kitárolási forgalmi díjat) a Központi
Statisztikai Hivatal által az előző évre (július 1-től július 1-ig) közzétett éves energia ipari
termelői árindexszel korrigálja, a kapacitásdíjak változatlanok maradnak.
7.2. A forgalmi díjak tekintetében a 13/2016 (XII.20.) MEKH rendelet módosított díjtételei hatályba lépésükkel egy időben -, jogszabály általi szerződésmódosításként, külön
jognyilatkozat nélkül a szerződés részévé válnak, így a Felek a módosításokat a jogszabály
hatályba lépésétől alkalmazzák az egymás közötti, jelen Szerződésből eredő elszámolás
során.

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 Földgáztárolási 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, 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.

IX

A SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE
A jelen szerződés az aláírásával jön létre és lép hatályba.
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X

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Kapcsolattartók
Szerződést érintő kérdésekben:
A MFGT részéről:
Tel:
Fax:
email:
A Rendszerhasználó részéről:
Tel:
Fax:
email:
Napi operatív kapcsolattartás témáiban:
A Rendszerhasználó részéről:
Tel:
Fax:
email:
A MFGT részéről: Tároló forgalom irányítási szolgálat
Tel:

52/362-574

Fax:

52/558-048

email:

dispatcher@mfgt.hu

Jelen szerződés a csatolt mellékletekkel érvényes, melyek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

Budapest,
Magyar Földgáztároló Zrt.

Rendszerhasználó

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

……………………………..…………………………………….

Mellékletek:
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1. sz. melléklet:

A Rendszerhasználó által az Árverés során benyújtott nyertes ajánlat

2. sz. melléklet:

A Rendszerhasználó által fizetendő kapacitás díjak

3. sz. melléklet:

Nyilatkozat
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4.6

PORTFOLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ 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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A szerződés tárgya
1. A Rendszerhasználó és az MFGT között kapacitás lekötési szerződés van hatályban a 20__ /
20__-ös tárolói évre vonatkozóan.
2. A jelen „Portfolió kezelési szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés” (továbbiakban:
Szerződés) alapján, az MFGT lehetővé teszi, hogy a Rendszerhasználó részportfoliókra
(továbbiakban részportfoliók) bontsa az általa lekötött kapacitásokat, a jelen Szerződésben
meghatározott feltételek mellett.

II

Általános feltételek
1. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az MFGT Üzletszabályzatának 4. számú
mellékletét képező Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF), 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, a Szerződés részének tekinti, és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Felek a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott Üzletszabályzat mellékletét
képező ÁSZF tartalmát a szokásos szerződési gyakorlattal egyezőnek minősítik.
3. Az ÁSZF - ben nem rögzített speciális feltételeket jelen Szerződés és a Szerződés
elválaszthatatlan 1. sz. mellékletét képező „Portfolió kezelési szolgáltatás” dokumentum
tartalmazza.

III

A PORTFOLIÓ KEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS JELLEMZŐI, feltételei
1. A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Rendszerhasználó rendelkezzen
Földgáztárolási szerződéssel és tárolói kapacitás lekötéssel a 20__/20__-ös tárolói évre.
2. A Portfolió Kezelési Szolgáltatás keretében, a Rendszerhasználó az általa lekötött kapacitásokat
jogosult részportfoliókra bontani.
3. A kapacitások egyes részportfolión belüli felosztását a Rendszerhasználó havonta, írásban
jelenti be az MFGT részére.
4. A kapacitások egyes részportfolión belüli felosztását – a Rendszerhasználó bejelentése alapján –
az MFGT tartja nyilván.
5. A Rendszerhasználó a portfólió szerkezetének változása esetén köteles e-mailben az MFGT-nek
igénybejelentést küldeni a részportfoliók tároló használatáról. Az MFGT vállalja, hogy a
Rendszerhasználó részéről felmerülő igény esetén a Rendszerhasználó által megadott forgalmi
adatokról havonta kimutatást küld a Rendszerhasználó részére.
6. A Portfolió Kezelési Szolgáltatás nincs hatással a napi tárolói működésre és azt semmilyen
módon nem befolyásolja (így nem érinti a nominálás, allokálás, kapacitások kérdéskörét). Olyan
szolgáltatás, amely a napi működéstől független, és a – Rendszerhasználó által megadott
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adatok alapján – a Rendszerhasználóhoz tartozó ügyfelek részportfolióinak könnyebb
kimutathatóságát segíti elő - a Rendszerhasználó számára.
7. Az MFGT a Rendszerhasználó egyes ügyfeleihez tartozó portfoliókon belüli tényleges
gázmozgást, kapacitásváltozást nem vizsgálja.

IV

Nominálás, allokálás
1. A Rendszerhasználó köteles e-mailben az MFGT által megküldött formátumú igénybejelentést
küldeni naponta a részportfoliók tároló használatáról. Az MFGT a tényadatok és az
igénybejelentés alapján allokálást végez a részportfoliókra, illetve hetente napi bontású
kimutatást küld a Rendszerhasználó részére.
2. A portfoliónkénti szolgáltatás napi forgalmi-, készletátadási-, és kapacitás egyenlege meg kell,
hogy egyezzen a Rendszerhasználó napi tárolói forgalmi készletmozgási és kapacitás
egyenlegével.

V

A PORTFOLIÓ KEZELÉSI szolgáltatás díja
A Rendszerhasználó a Portfoliókezelési szolgáltatásért éves fix díjat fizet. A tárolói éves
adminisztrációs díj részportfoliónként évi 1,5 millió Ft/év + ÁFA, melyet szerződéskötéskor egy
összegben fizet meg. Amennyiben a tárolói év folyamán a Rendszerhasználó portfoliója új
részportfolióval egészül ki, úgy a szolgáltatási díjat a módosítás bejelentését követően, az új
részportfolióra vonatkozó számla kiállításától számított 30 naptári napon belül, egy összegben kell
megfizetni.

VI

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 Földgáztárolási 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, 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.
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VII

A szerződés hatálya
A jelen Szerződés 20__.__.__ 06:00 órától 20__.__.__. 06:00 óráig tartó határozott időtartamra
(szolgáltatási időszakra) alkalmazandó.

VIII

Egyéb rendelkezések
Kapcsolattartók
Szerződést érintő kérdésekben:
A MFGT részéről:
Tel:
Fax:
e-mail:
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:

0036 52 362-574

Fax:

0036 52 558-048

email: dispatcher@mfgt.hu
Jelen Szerződés a csatolt mellékletekkel együtt érvényes és hatályos, amelyek a Szerződés
elválaszthatatlan részét képezik.
Budapest, 20__.
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Magyar Földgáztároló Zrt.

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

Rendszerhasználó

……………………………..……………………..………………
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Mellékletek:
1. sz. melléklet: Jegyzőkönyv és Készlet - Kapacitás Bizonylat földalatti Gáztárolási Szolgáltatás
elszámolásához

109/195

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Üzletszabályzat 4.6. sz. melléklete: MFGT Portfolió Kezelési Szolgáltatásra vonatkozó
szerződés

1. sz. melléklet

Jegyzőkönyv és Készlet - Kapacitás Bizonylat
földalatti Gáztárolási Szolgáltatás elszámolásához

Tárgya:
Vonatkozási időszak:

Földalatti gáztárolási szolgáltatás napi szintű
elszámolása
20___.

Szolgáltató:
Szolgáltatást igénybe
vevő:

MFGT

Elszámolási pont:

MFGT Földgáztároló

Mobilkészlet elszámolás

Energiamennyiség
[kWh]
Nyitó készlet:

0

Betárolás:
Készlet vásárlás:
- ebből szolgáltatást
igénybe vevőn belülről
- ebből szolgáltatást
igénybe vevőn kívülről
Storage plusz:

0

Kitárolás:
Készlet értékesítés:
- ebből szolgáltatást
igénybe vevőn belülről
- ebből szolgáltatást
igénybe vevőn kívülről
Storage plusz:

0

0
0
0

0
0
0

Záró készlet:
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Kapacitás elszámolás

Éves lekötés
Nyitó kapacitás
Éven belüli lekötés
Kapacitás vétel
- ebből szolgáltatást
igénybe vevőn belülről
- ebből szolgáltatást
igénybe vevőn kívülről
Kapacitás átadás
- ebből szolgáltatást
igénybe vevőn belülről
- ebből szolgáltatást
igénybe vevőn kívülről
Záró kapacitás

Megszakítható lekötés
Nyitó kapacitás
Változás
Záró kapacitás

Mobilkapacitás
[kWh]

Kitárolási kapacitás
[kWh/nap]
0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Mobilkapacitás
[kWh]
n.a
n.a
n.a

Szolgáltató részéről:

Készült:
Jegyzőkönyvet kiállította:

Betárolási kapacitás
[kWh/nap]

Kitárolási kapacitás
[kWh/nap]

Betárolási kapacitás
[kWh/nap]
0
0
0

0
0
0
Igénybevevő
részéről:

20__.
MFGT
Budapest Váci út
144-150.
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4.7

FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS „I.” TÍPUSÚ KÖZVÁMRAKTÁRBAN
IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

TÖRTÉNŐ

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
A. Az MFGT és a Rendszerhasználó között, 20__.__.__. napján. „Földgáztárolási szolgáltatás
igénybevételére és nyújtására vonatkozó csomagszerződés/„FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZEZONÁLIS
ALAPSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS” (továbbiakban
„Kapacitáslekötési szerződés”) jött létre, kWh tárolói mobil kapacitásra, kWh/nap nem
megszakítható betárolási (csúcs) kapacitásra és kWh/nap nem megszakítható kitárolási (csúcs)
kapacitásra vonatkozóan.
B. Az MFGT az egyesített földgáztárolóban, 15 778 783 123 kWh energiamennyiségre vonatkozóan
„I.” típusú közvámraktárt (továbbiakban „Közvámraktár”) üzemeltet. Az engedély száma:
HUCW1170000N7002071583.

C. A Rendszerhasználó, a Kapacitáslekötési szerződés alapján lekötött mobil kapacitások közül,
legfeljebb az I.2) pontban meghatározott kapacitásmennyiségnek megfelelő földgázmennyiséget
és a hozzá kapcsolódó – ugyanott meghatározott – kitárolási és betárolási kapacitásokon a
Közvámraktárba kívánja betárolni.

A Kapacitáslekötési szerződés alapján lekötött mobil, betárolási és kitárolási kapacitások
Közvámraktárban történő igénybevételére (kitárolás, betárolás, Közvámraktáron belüli esetleges
tranzakciók) vonatkozóan a Felek – különös tekintettel a Közvámraktárra vonatkozó speciális
vámszabályokra – az alábbi szerződést (továbbiakban Szerződés) kötik.

I

A szerződés tárgya és hatálya

1. A Rendszerhasználó, az általa – lekötött kapacitásokból, az alább meghatározott megszakítható / nem
megszakítható kapacitásokat, az MFGT által üzemeltetett Közvámraktárban kívánja használni.
2. A Közvámraktárban a Rendszerhasználó szerződéskötéskor rendelkezésére álló megszakítható és nem
megszakítható kapacitások:
nem megszakítható kapacitások
tárolói mobil kapacitás:

kWh

betárolási (csúcs) kapacitás:

kWh/nap

kitárolási (csúcs) kapacitás:

kWh/nap

megszakítható kapacitások
betárolási (csúcs) kapacitás:

kWh/nap

kitárolási (csúcs) kapacitás:

kWh/nap

A Kapacitáslekötési szerződéssel lekötött mobil kapacitás a ténylegesen átadott mobil kapacitás
mértékével, de legfeljebb a fenti kapacitás mennyiséggel csökken a szerződéses időszak (ld. I.5 pont)
végéig, azaz 20___. ____-én 6:00 óráig.
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A Kapacitáslekötési szerződéssel lekötött betárolási és kitárolási kapacitások a ténylegesen átadott
kapacitásokkal, de legfeljebb a fenti kapacitás mennyiségekkel adott gáznapra csökkennek.
3. A Szerződés teljesítése során, az MFGT – az engedélye alapján – az egyesített tárolót, mint
Közvámraktárat használja, azaz oda tárol be, illetve onnan tárol ki. Az MFGT jogosult a
Rendszerhasználónak a Közvámraktárban lekötött kapacitásokra leadott nominálását az egyesített
tárolóból, mint Közvámraktárból teljesíteni.
4. Jelen szerződés értelmében az MFGT a Rendszerhasználó szerződésszerű rendelkezése alapján a
földgáztárolás céljára átvett gázt az I.5. pontban rögzített időszakban betárolja, a Közvámraktárban
megőrzi, majd a szintén az I.5. pontban rögzített időszakban kitárolja. A Rendszerhasználó által, a
Kapacitáslekötési szerződés alapján esetlegesen igénybe vett Storage plusz Egyedi Szolgáltatás,
és/vagy Napi Peak plusz Egyedi Szolgáltatás és/vagy Intraday nomination Plusz Egyedi Szolgáltatások
alapján igénybe vett többletkapacitásokra a jelen Szerződés hatálya automatikusan kiterjed. Az Egyedi
szolgáltatásokra vonatkozóan az MFGT honlapján közzétett Díjjegyzék tartalmazza a feltételeket.
5. A szerződés, a Kapacitáslekötési szerződéssel megegyező időtartamra, azaz 20__.
-én 6:00 óráig
tartó határozott időtartamra jött létre. Betárolás és kitárolás időtartama a Kapacitáslekötési
szerződésben meghatározott.
6. Az MFGT vállalja, hogy a Rendszerhasználó által megkötött Kapacitáslekötési szerződés hatálya alatt, a
Kapacitáslekötési szerződés alapján lekötött kapacitásokat felhasználva földgázt – a jelen szerződésben
foglalt feltételekkel – a Közvámraktárba tárolja be, illetve a Közvámraktárból tárolja ki.

II

Általános feltételek

1. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kapacitáslekötési szerződésben, az Általános
Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF), az Üzletszabályzat 4. számú mellékletében foglaltak az
irányadók. Amennyiben a jelen Szerződés egyes rendelkezései és a Kapacitáslekötési szerződés, vagy
az ÁSZF egyes rendelkezései eltérőek, elsősorban a jelen Szerződésben foglaltak, másodsorban a
Kapacitáslekötési szerződésben 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 (Hivatal) 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 jelen Szerződés harmadik félre engedményezése, illetve a lekötött kapacitások közvámraktári
státusának átruházása, átadása stb. kizárt, azokat az MFGT a rendszerén nem vezeti át.

III

A kapacitások biztosítása a közvámraktárban

1. A Közvámraktárba történő betárolás feltételei:
a) A Rendszerhasználó kötelezettségei:
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i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

A Rendszerhasználó a szállítási rendszerüzemeltető (FGSZ) által kiadott, a határbelépőnél
elvégzett mérési jegyzőkönyvvel igazolja, hogy a betárolni kívánt földgázkészlet az országba
belépett. A jegyzőkönyvet a tárgyhóra vonatkozóan a tárgyhót követő hónap 05. napjáig adja
át az MFGT-nek. Emellett a Rendszerhasználó – amint az rendelkezésére áll – köteles a napi
bontású szállítórendszeri allokálásokat a határbelépési pont(ok)ra vonatkozóan is
megküldeni az MFGT részére. A betárolást megelőzően, a Rendszerhasználónak mind az
MFGT, mint a szállítási rendszerüzemeltető (FGSZ) felé jeleznie kell, hogy a betárolandó
mennyiségből mennyit kíván a Közvámraktárba tárolni.
A szállítási Rendszerüzemeltető (FGSZ) által kiadott, a szállítóvezeték kilépő pontján elvégzett
mérési jegyzőkönyvvel – amennyiben ilyen rendelkezésre áll – igazolja, hogy a betárolni
kívánt földgázkészlet a Közvámraktárba belépett.
Amennyiben az illetékes vámhatóság, a fenti III. 1.) a. ii.) pontban foglaltak mellett, a
Rendszerhasználó által, az MFGT egyesített tárolójába, mint Közvámraktárba, korábban
betárolt közösségi árunak minősülő földgázkészletnek a gázmérlegen történő átvezetését
(Közvámraktárba történő átvezetését) a Közvámraktárba történő belépésként elfogadja, az
erre vonatkozó írásbeli utasítás kiadása a Rendszerhasználó feladata.
A földgázkészlet tulajdonosának, származási helyének, illetve státuszának (EU-n kívüli)
igazolása a földgázkészletre vonatkozó, az illetékes vámhatóság által előírt dokumentáció
átadásával történik, amely tartalmazza legalább a következő elemeket: tulajdonos neve,
székhelye, áru VTSZ megjelölése, becsült egységár, mennyiség, becsült nettó érték. Az
illetékes vámhatóság által előírt dokumentációt a Rendszerhasználó a jelen Szerződés szerinti
mennyiség Közvámraktárba történő betárolása után haladéktalanul, de legkésőbb 20__.
_______ __-én 12 óráig adja át az MFGT-nek.
Amennyiben a Rendszerhasználó nem tulajdonosa a betárolni kívánt földgázkészletnek, hitelt
érdemlően kell igazolnia, hogy a tulajdonos a Rendszerhasználót a földgázkészlet
Közvámraktárba történő tárolásával megbízta. Az igazolás módja a földgázkészlet
tulajdonosa és a Rendszerhasználó közötti szerződés másolatban történő átadása a III. 1) a. i)
pontban hivatkozott első belépési mérési jegyzőkönyvvel egyidejűleg. Minden – akár a jelen
Szerződésben nem hivatkozott, de a vonatkozó vámjogszabályokban, vagy az illetékes
vámhatóság által előírt – adat, információ, azonnali beszerzése és a szükséges segítség
haladéktalan megadása az MFGT részére a közvámraktári nyilvántartás vezetéséhez
kapcsolódó feladatok ellátása érdekében.
Amennyiben a földgázkészlet már betárolásra került, de a Rendszerhasználó a III. 1)
a.pontban meghatározott kötelezettségeit – neki felróható okból – nem teljesítette az ebből
fakadó valamennyi kárt, büntetést köteles megtéríteni az MFGT részére.

b) Az MFGT kötelezettségei:
i.
A közvámraktári nyilvántartás vezetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása (önállóan vagy
külső szolgáltató bevonásával), az egységes vámáru nyilatkozat kitöltése.
ii.
Amennyiben az illetékes vámhatóság a fenti III. 1) a. ii.) pontban foglaltak mellett az MFGT
egyesített földgáztárolójába korábban betárolt közösségi árunak minősülő földgázkészletnek
a Közvámraktárba történő átvezetését (gázmérlegen történő átvezetését) közvámraktárba
történő belépésként elfogadja – az erről szóló igazolás kiadása.
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2. A lekötött kapacitást és / vagy a földgázkészletet érintő műveletek a Közvámraktárban
A Rendszerhasználó kötelezettségei:
 nyilvántartás vezetése: a Rendszerhasználó, mint a lekötött kapacitások kezelője („shipper”)
vállalja, hogy nyilvántartást vezet a földgázkészlettel kapcsolatos tulajdonos változásokról, illetve
arról is, ha a földgázkészlet tulajdonosa új shippert jelöl ki. A tulajdonos-váltást hitelt érdemlő
dokumentumokkal kell igazolni, melyekhez az illetékes vámhatóság által előírt dokumentumokat,
shipper váltás esetén pedig a vonatkozó megállapodást kell csatolni. A fentiek alapján, a
Rendszerhasználó tudomásul veszi –és erről a földgázkészlet tulajdonosát is tájékoztatja, – hogy a
Közvámraktárból földgázt, kizárólag az illetékes vámhatóság által előírt dokumentumok alapján,
csak olyan shipper tároltathat ki az MFGT-vel, aki az ehhez szükséges kapacitásokkal rendelkezik
(vagy azokat harmadik fél a Rendszerhasználó rendelkezésére bocsátotta) és ehhez az MFGT-vel
„Megszakítható/nem megszakítható földgáztárolási szolgáltatás „I.” típusú vámraktárban történő
igénybevételére és nyújtására vonatkozó szerződést” kötött.


a földgázkészlet tulajdonosa felé fennálló tájékoztatási kötelezettség



A Rendszerhasználó vállalja, hogy földgáz betárolással, kitárolással, értékesítéssel, új shipper
kijelöléssel kapcsolatos rendelkezésekről a földgázkészlet tulajdonosát tájékoztatja.



a földgázkészlet eladásához kapcsolódóan:



hitelt érdemlő dokumentummal bizonyítja az a tulajdonjog-változást,



amennyiben a földgázkészlet az EU-n belül kerül kereskedelmi forgalomba, a Rendszerhasználó
gondoskodik a vámeljárás lefolytatásáról,



amennyiben a földgázkészlet a Közvámraktárban kerül értékesítésre (és nem kerül EU-n belüli
kereskedelmi forgalomba), az új tulajdonos rendelkezése alapján gondoskodik a kitárolásról, vagy
Közvámraktárban tartásról.



új shipper kijelöléséhez kapcsolódóan
- hitelt érdemlő dokumentummal bizonyítja a tulajdonjog változást,
- a földgázkészletet csak olyan shippernek adja át, aki lekötött tárolói kapacitásokkal
rendelkezik (vagy azokat harmadik fél a rendelkezésére bocsátotta) és ehhez az MFGT-vel
földgáztárolási szolgáltatás „I.” típusú vámraktárban történő igénybevételére és nyújtására
vonatkozó szerződést kötött.

3. A Közvámraktárból történő kitárolás feltételei (belföldi szabad forgalomba nem helyezett, az EU-t
elhagyó áru esetében):
a) A Rendszerhasználó kötelezettségei:
i.
a kitárolást megelőzően bemutatja a Közvámraktárjegyet, de a mellékleteit (a vámhatóság
által a tulajdonjog átruházásának igazolására előírt dokumentumokat, shipper váltásra
vonatkozó megállapodásokat) legkésőbb a vámügyintézés lezárulásáig átadja az MFGT-nek.
ii.
A földgázkészlet végső felhasználási helyét a Rendszerhasználó az illetékes vámhatóság által
előírt formában igazolja az MFGT részére.
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iii.

iv.

v.

vi.

A szállítási rendszerüzemeltető (FGSZ) által kiadott havi mérési jegyzőkönyvvel igazolja, hogy
a Közvámraktárból kitárolt földgázkészlet Magyarország területét EU-n kívüli ország irányába
elhagyta a szállítási rendszeren. A jegyzőkönyvet a Rendszerhasználó a földgázkészlet
Magyarország területének elhagyását követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül
adja át az MFGT-nek.
Abban az esetben amennyiben az EU-n belüli ország irányában hagyta el Magyarország
területét a gázkészlet, a Rendszerhasználó a tulajdonostól származó hivatalos igazolással
(dátummal, mennyiséggel és napi gáztőzsdei árral ellátva) támasztja alá annak tényét, hogy a
vámolási folyamat elvégezhető legyen.
Emellett a Rendszerhasználó – amint rendelkezésére áll, de legkésőbb a tárgyhónapot követő
05. napig – köteles a havi bontású jegyzőkönyvet is megküldeni az MFGT részére, amely
tartalmazza az összes információt, amely a vámolási folyamathoz szükséges.
Minden adat, információ, azonnali beszerzése a kapcsolódó együttműködés biztosítása az
MFGT részére a kitároláshoz szükséges vámügyintézés sikeres lebonyolításához szükséges.

b) Az MFGT kötelezettségei:
i.
A közvámraktári nyilvántartás vezetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása, az egységes
vámáru nyilatkozat kitöltése.
ii.
Az MFGT mindaddig nem köteles a kitárolást megkezdeni a Közvámraktárból, amíg a
Rendszerhasználó a III. 2. és 3 pontokban felsorolt kötelezettségeit nem teljesíti.

4. A jelen földgáztárolási szolgáltatás I. típusú közvámraktárban történő igénybevételére és nyújtására
vonatkozó szerződés informatikai feltételei
Az I. típusú közvámraktárban történő kapacitásokra vonatkozó igénybevétel rendje:
i)

az MFGT a jelen Szerződésnek megfelelő „SMCS Közvámraktári szerződés” informatikai
objektumot létrehozza
a. a Rendszerhasználó az MFGT IT Platformján (SMCS-ben) nominál
b. mobil kapacitásból a szerződés teljes időtartamára, maximum az I.2) pontban
meghatározott mennyiségben;
c. betárolási és kitárolási kapacitás átadása a Kapacitás lekötési szerződés betárolási és
kitárolási kapacitásaiból gáznaponként a rendszerhasználó igényének megfelelően, de az
I.2) pontban meghatározott mennyiséget meg nem haladóan.
d. napi nominálás

Mindkét fél kölcsönösen vállalja, hogy a Közvámraktár használatával kapcsolatban a másik féllel
mindenben együttműködik és a hatályos belföldi és közösségi vámszabályokat, az illetékes vámhatóságok
rendelkezéseit, utasításait, a keletkező fizetési kötelezettségeit teljesíti.
A III. fejezetben meghatározott kötelezettségek (pl.: valamely jelentési kötelezettség hitelt érdemlő
dokumentumok alátámasztásával történő azonnali bejelentése az MFGT felé (azaz a tulajdonjog
változásról és / vagy a shipper változásról) teljesítésének felróható elmulasztása kötbér köteles. A kötbér
mértéke minden elmulasztott határidő esetén: 1.000.000.-Ft / naptári nap, maximuma 20.000.000-Ft.
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A fenti kötbérfizetés biztosítására a Rendszerhasználó, 20.000.000.-Ft-nak megfelelő mértékű biztosítékot
nyújt. A biztosíték formái az alábbiak lehetnek:
a) visszavonhatatlan, feltétel nélküli, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, az MFGT első felszólítására
teljesítendő, 20__. ______ __-ig hatályos bankgarancia. Az MFGT nem köteles a Közvámraktárba a
betárolást / a betárolt földgáz Közvámraktárba minősítését megkezdeni a bankgarancia
kézhezvételéig, vagy
b) a Rendszerhasználó által korábban az MFGT által üzemeltetett egységes földalatti gáztárolóba
betárolt gáz. Az MFGT nem köteles megkezdeni a Közvámraktárba a betárolást / a betárolt földgáz
Közvámraktárba minősítését a biztosítéki nyilatkozat kézhezvételéig.

IV
A KÖZVÁMRAKTÁRBA TÖRTÉNŐ BETÁROLÁSHOZ, KITÁROLÁSHOZ KAPCSOLÓ DÍJAK, KÖLTSÉGEK
BIZTOSÍTÉKOK
1. A Közvámraktár jelen Szerződés hatályáig tartó időtartamra szóló, Közvámraktárban történő
igénybevételének díja: 12 000 000.-Ft + ÁFA, azaz Tizenkétmillió forint + ÁFA.
2. Az I. 2 pontban meghatározott kapacitásokat a Felek csak közös megegyezéssel módosíthatják. Az I. 2
pontban meghatározott kapacitások módosítása további díjfizetési kötelezettséget nem von maga
után.
3. A A Közvámraktár igénybevételének IV. 1 pont szerinti díja a jelen Szerződés aláírását követően kerül
kiszámlázásra. Fizetési határidő a számla keltétől számított 30 naptári nap, amennyiben munkaszüneti
napra esik a következő banki nap.

V
A KÖZVÁMRAKTÁRBA TÖRTÉNŐ BETÁROLÁSHOZ, KITÁROLÁSHOZ KAPCSOLÓ FELELŐSSÉGI
KÉRÉDÉSEK
1. A jelen Szerződésben rögzített rendelkezések be nem tartásával egymásnak okozott károkért
(beleértve a valamelyik félre kirótt adót, illetéket, vámot, bírságot – pl., de nem kizárólag NAV, vagy
Hivatal által kirótt bírság – is) a Felek teljeskörű felelősséget vállalnak.
2. Az MFGT kifejezetten kizárja a felelősségét a Rendszerhasználóval, valamint a földgázkészlet
tulajdonosával szemben, arra az esetre, ha a kitárolásra azért nem kerülhet sor, mert az ehhez
szükséges – a III./2., és III./3 pontokban rögzített – feltételek bármelyike nem teljesült.

VI

A szerződés hatályba lépése

A jelen Szerződés 20__ ________ __-én 06:00 órától 20__ ________ __-én 06:00 óráig tartó határozott
időtartamra jött létre.
VII IRÁNYADÓ JOG, VITÁK RENDEZÉSE
A szerződésre és az esetleg felmerülő vitás kérdésekre egyaránt a magyar jog szabályai az irányadóak.
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A Felek megállapodnak abban, hogy a Földgáztárolási 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, 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.
VIII

Egyéb rendelkezések

Kapcsolattartók
Szerződést érintő kérdésekben:
A MFGT részéről:
Tel:
Fax:
e-mail:
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

email:

dispatcher@mfgt.hu

Jelen Szerződés a csatolt mellékletekkel érvényes, melyek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
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Budapest, 20__. _______ __.
Magyar Földgáztároló Zrt.

Rendszerhasználó

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

……………………………..…………………………………….
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1. számú melléklet:
Közvámraktárjegy

Gáz tulajdonosa

Kapacitás lekötője

Shipper

név (pecséttel):

név (pecséttel):

név (pecséttel):

aláírás

aláírás

aláírás

név (pecséttel):

név (pecséttel):

név (pecséttel):

aláírás

aláírás

aláírás

név (pecséttel):

név (pecséttel):

név (pecséttel):

aláírás

aláírás

aláírás

név (pecséttel):

név (pecséttel):

név (pecséttel):

aláírás

aláírás

aláírás

név (pecséttel):

név (pecséttel):

név (pecséttel):

aláírás

aláírás

aláírás
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4.8

TESZT-SZOLGÁLTATÁS

A Teszt-szolgáltatás leírását és jellemzőit az MFGT a kifejlesztést követően teszi közzé a honlapján. A jelen
Üzletszabályzatból a Teszt-szolgáltatások közös jellemzői ismerhetőek meg.
A Teszt-szolgáltatás az MFGT jövőbeni szolgáltatás-fejlesztési céljainak gyorsabb, hatékonyabb, az ügyfelek
igényeihez jobban alkalmazkodó, gyakorlati megvalósítása miatt jött létre, a szabályozó hatósági elvárások
maradéktalan betartása mellett. A Teszt-szolgáltatás a teszt időszak alatt nem része az Üzletszabályzatnak,
így arra, a hatályos jogszabályok és az MFGT által meghatározottak irányadók. A Teszt-szolgáltatás a GETben meghatározott alapelvek (diszkrimináció mentesség, egyenlő elbírálás, nyilvánosság) betartásával
érhető el valamennyi ügyfél részére. A teszt időszak leteltével az MFGT – az ügyfelektől kapott
visszajelzések figyelembevételével – értékeli az adott szolgáltatást és határoz annak véglegesítéséről,
további fejlesztéséről, vagy elvetéséről. A jelen leírás annak a lehetőségét jelenti, hogy az MFGT piaci
változásokhoz és ügyféligényekhez történő alkalmazkodása zökkenőmentesebben megvalósulhasson,
anélkül, hogy ehhez a teljes Üzletszabályzat reformjára kerülne sor.

A Teszt-szolgáltatások közös jellemzői:
A Teszt-szolgáltatás mindenkori tartalma az MFGT hatályos működési engedélyében szereplő kereteken
belül értelmezendő.
A Teszt-szolgáltatás meghirdetése nem ezen az elnevezésen történik, ez az elnevezés a legfőbb
tulajdonságára utal. A mindenkori szolgáltatás tartalma határozza meg az adott Teszt-szolgáltatás
tényleges elnevezését.
A Teszt-szolgáltatás értékesítése árverés keretében történik az MFGT hatályos Üzletszabályzata Tárolói
Kapacitás Árverési Szabályzat II. Eseti Kapacitás Árverés Esetén c. mellékletének, az alkalmazandó iparági
szabályoknak (ÜKSZ) és a jogszabályokban foglalt elveknek – különösen transzparencia, diszkriminációmentesség – a maradéktalan betartása mellett.
A Teszt-szolgáltatás igénybevételének időbeli hatálya minden esetben csak a tárgyi tárolói évre vonatkozik,
azaz a Teszt-szolgáltatás a következő tárolói évre vagy több tárolói évre szóló megállapodással nem
igényelhető az MFGT-től.
Minden esetben az igénybevevő Rendszerhasználók tapasztalatait is figyelembe véve változtat az MFGT a
korábbi feltételeken, a végleges szolgáltatás-konstrukció kialakításig.
A Teszt-szolgáltatás díjának meghatározása az érintett piac meghatározását követően, az adott piacon
azonos vagy összehasonlítható szolgáltatásokra vonatkozó díjak mértékeire figyelemmel történik.
A Teszt-szolgáltatás keretében igényelhető maximum energiamennyiség, az MFGT összes tárolói
kapacitásának függvényében nem jelentős (MFGT előző lezárt gazdasági év éves árbevételének 1 %-a vagy
MFGT mobil kapacitásának legfeljebb 2,5 %-a), így az egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítését e
szolgáltatás nem érinti.
Minden esetben a Teszt-szolgáltatás meghirdetését megelőzően, annak várható időpontjáról és a Tesztszolgáltatás igénybevételének időbeli hatályáról az MFGT értesíti a MEKH-et, de az Üzletszabályzatát a
teszt időszak alatt nem egészíti ki a Teszt-szolgáltatás leírásával.
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Az MFGT által meghirdetett teszt-szolgáltatások nem helyettesíthetik az iparági szabályozásban, azaz
például, de nem kizárólagosan a Tarifarendeletekben meghatározott, továbbá a mindenkori hatályos ÜSZben felsorolt szolgáltatásokat, azokat sem közvetett, sem közvetlen módon nem válthatja ki, nem
szűkítheti alkalmazási körüket.
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4.9

NYILATKOZAT ELEKTRONIKUS SZÁMLA BEFOGADÁSÁRÓL

Cégnév:

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

Székhely:

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

Számlázási cím: ………………………………………………………………………………………………….
Adószám:

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

Képviselő:

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

Alulírott(ak)
………………………………..,
……………………………………………………………...,mint a
……………………………………………………..
(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselő(i) jelen nyilatkozattal
hozzájárulunk ahhoz, hogy a Magyar Földgáztároló Zrt. (székhelye: 1138. Budapest, Váci út 144-150.,
cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045043, adószáma: 12543317-2-44) Társaságunk felé 20
-től elektronikus
számlát állítson ki és azt elektronikus úton továbbítsa részünkre.
A kiállított elektronikus számlákat azok mellékleteivel együtt, a következő e-mail címünkre kérjük megküldeni
(tetszőleges számú e-mail cím megadható):
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Vállalom(juk), hogy az itt megadott e-mail cím elérésének akadályoztatása vagy megváltozása esetén a cím
változásáról illetve az új címről haladéktalanul írásban értesítjük a Magyar Földgáztároló Zrt-t.
Dátum: 20__. __ ……
……………………………………………………………………………….
(Képviseletre jogosult cégszerű aláírása és neve nyomtatott betűvel)
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4.10 SZERZŐDÉSSZEGÉS ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS
Amennyiben a Felek a tárolási szerződés rendelkezéseit megszegik, kötelesek az ebből eredő kárt a másik
Félnek megtéríteni.

I

A Rendszerhasználó szerződésszegése esetén alkalmazandó eljárás
A Rendszerhasználó által elkövetett szerződésszegés:
a. A Rendszerhasználó szerződésszegést követ el amennyiben a Tároló rendszerbe nem
megfelelő minőségű földgázt tárol be. Az MFGT ebben az esetben kártérítési igénnyel élhet.
Az MFGT köteles a bekövetkezett káráról való tudomásszerzését követően haladéktalanul a
Rendszerhasználót a káresetről értesíteni és kártérítési igényét megfelelően alátámasztva
bejelenteni. Amennyiben a Rendszerhasználó a károkozás tényét, illetve felelősségét vitatja,
köteles 15 naptári napon belül egyeztetést kezdeményezni az MFGT-vel.
b. A Rendszerhasználó szerződésszegést követ el amennyiben a tárolási szerződés alapján az
MFGT-nek járó díjakat a fizetési határidőre nem, vagy nem teljes egészében fizeti meg.
c. A Rendszerhasználó szerződésszegést követ el amennyiben a tárolási szerződésben foglalt
bármely egyéb kötelezettségét megszegi. Az MFGT ebben az esetben kártérítési igénnyel
élhet.

Rendszerhasználó szerződésszegése esetén köteles megtéríteni az általa okozott igazolt károkat.
A Rendszerhasználó szerződésszegést követ el, amennyiben az általa igénybevett és szerződésszerűen
nyújtott szolgáltatásokért kiszámlázott díjat a fizetési határidőre nem, vagy nem teljes egészében egyenlíti
ki. Ilyen esetben, főszabályként, az MFGT az esedékességet követően bármikor jogosult a tárolói díjak
fedezetére szolgáló zárolt gázt értékesíteni (mint fizetési biztosítékot, az energiamennyiséget), és a zárolt
gázkészlet (energiamennyiség) feletti gázkészlet (energiamennyiség)– ki/be – tárolását jogszerűen
megtagadni, mindaddig, amíg a Rendszerhasználó a tartozását ki nem egyenlíti. Emellett, az MFGT a
következő intézkedéseket teszi meg:
1.

Esedékesség utáni 8. munkanap
Ha az esedékesség utáni nyolcadik munkanapig nem érkezik befizetés, az MFGT megküldi az első
felszólítást az ügyfél részére.

2.

Esedékesség utáni 14. munkanap
További hat munkanap eltelte után az MFGT újabb felszólítást küld a Rendszerhasználó részére.

3.

Esedékesség utáni 21. és 22. munkanap
Az MFGT az esedékességet követő 21. munkanapon megküldi a harmadik fizetési felszólítást.

4.

a Rendszerhasználó a tartozását a harmadik fizetési felszólításban megadott határidőn belül nem
teljesíti és ezzel egy időben a Rendszerhasználó és az MFGT a fizetésre vonatkozóan megállapodni
nem tudnak, úgy az MFGT - a zárolt gázkészlet (energiamennyiség) feletti gázkészlet
(energiamennyiség) – ki/be – tárolását jogszerűen megtagadhatja és:
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- amennyiben a Rendszerhasználó pénzügyi biztosítékként bankgaranciát ajánlott fel,
bankgaranciából a követelését az utolsó fizetési felszólításban megjelölt fizetési póthatáridőt
követően lehívja, vagy
- amennyiben a Rendszerhasználó a fizetési biztosítékként a GET 27. § alapján mobilgázt ajánlott fel,
és a számlán szereplő fizetési határidőn belül a szolgáltatás ellenértékét nem fizeti meg, a fizetési
határidőt követően az MFGT az Informatikai Platformján zárolt, a tárolói díjak fedezetére szolgáló
betárolt gázt (szükséges energiamennyiséget) értékesíti és a gáz eladásából származó összeget
használja követelése kielégítésére. Az MFGT a tárolói év folyamán minden hónap közepén
felülvizsgálja, hogy a még a tárolóban található betárolt gáz (energiamennyiség) értéke fedezi-e a
szolgáltatás díját.
5.

A meg nem fizetett tárolói díjak kiegyenlítésére a Rendszerhasználó által felajánlott, a tárolóban
lévő mobil gázt az MFGT az általa választott fórumokon (pl.: a saját weboldalán) meghirdeti, és a
beérkező ajánlatok alapján értékesíti. Az MFGT vállalja, hogy első alkalommal a földgázt minimum a
CEGH AT VTP Front Month gázáron hirdeti meg. Amennyiben ezen az áron nem érkezik be ajánlat, az
MFGT jogosult a földgázt a CEGH AT VTP Front Month gázártól eltérő áron ismételten meghirdetni
és / vagy ismételt hirdetés nélkül a legtöbbet kínáló vevő részére értékesíteni. Az MFGT a betárolt
földgázból olyan mennyiség értékesítésére jogosult, amelynek a fentiek szerint meghatározott
vételára a kiszámlázott, lejárt és ki nem egyenlített díjak kiegyenlítésére elegendő. Az MFGT a
befolyt összegből levonja a követelését és a megmaradt összeget a Rendszerhasználó
számlaszámára - a vételár beérkezését követő - 10 munkanapon belül – átutalja.

6.

A Rendszerhasználó visszavonhatatlanul tudomásul veszi, hogy a tárolói díjak nem fizetése esetén az
MFGT jogosult a betárolt és felajánlott gázát a fentiekben meghatározott módon értékesíteni és a
befolyó vételárból a tárolási díjat levonni. A Rendszerhasználó visszavonhatatlanul tudomásul veszi
azt is, hogy amennyiben az MFGT által első alkalommal meghirdetett CEGH AT VTP Front Month
gázáron nem érkezik vételi ajánlat, az MFGT – választása szerint – jogosult a földgázt a CEGH AT VTP
Front Month gázártól eltérő áron ismételten meghirdetni és / vagy ismételt hirdetés nélkül a
legtöbbet kínáló vevő részére értékesíteni. A Rendszerhasználó vállalja, hogy megtesz minden olyan
cselekményt (beleértve a szükséges nyilatkozatok kiadását is) amely szükséges az eladás sikeres
lebonyolításához. A Rendszerhasználó visszavonhatatlanul tudomásul veszi a földgáz
tulajdonjogának a GET 27. §-a, a jelen Üzletszabályzat és a 4.12.2. mellékletben található nyilatkozat
alapján a vevőre történő átruházását, továbbá a vételár mértékének megállapítását, azokat
semmilyen jogcímen meg nem támadja.

7.

A Rendszerhasználó által felajánlott gáz értékesítésére vonatkozó nyilatkozatot és az MFGT részére
szóló meghatalmazást a jelen dokumentumhoz kapcsolódó 6.2. sz. melléklet tartalmazza.

8.

Az MFGT a késedelmi kamatterhelő leveleit havonta állítja ki az előző hónap utolsó napjáig
teljesített késedelmes számlafizetések alapján. A késedelmi kamatterhelés fizetési határideje a
kiküldést követő 10. nap. Fizetési késedelem esetén az MFGT a hatályos Ptk. szerinti késedelmi
kamatot számolja fel oly módon, hogy a kamatot a fizetés esedékességét követő naptól a fizetés
teljesítésének napjáig tartó időszakra határozza meg.

II

Az MFGT szerződésszegése esetén alkalmazandó eljárás

1. Általános szabályok
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1.1.
A Szerződő Felek szerződésszegéssel okozott károk esetén – a jelen fejezetben foglaltak szerint –
kötelesek megtéríteni az okozott kárt.
1.2.
Az MFGT az általa okozott kárt – hacsak a jelen Üzletszabályzat nem rendelkezik másképpen – a
Rendszerhasználó által, az MFGT szerződésszegésének időpontjáig kifizetett adott éves tárolási díj
(kapacitás díj és forgalmi díjak) mértékéig téríti meg.
1.3.
Az MFGT nem felelős azokért az esetekért, amikor „Vis Maiornak” minősülő esemény miatt nem
tudott eleget tenni szerződéses kötelezettségeinek.
1.4.
A Vis Maior definícióját az ÁSZF 4. mellékletének, „Szerződésszegés és következményei”
fejezetének „2. Szerződésszegés következményei, kártérítés” pontja tartalmazza.
1.5.
Az MFGT nem felelős a tároló – a Vis Maiornak nem minősülő eseményre visszavezethető –
műszaki okból (beleértve a GET 3.§ 65. pont szerinti üzemzavar, valamint a Tárolói Üzemzavar, vagy ennél
súlyosabban minősülő, a tárolót érintő működési rendellenesség következményeit) bekövetkező
kapacitáscsökkenéséért (beleértve a mobil és/ vagy kitárolási és/vagy betárolási kapacitások csökkenését)
és a Rendszerhasználó ebből eredő semminemű káráért, amennyiben, a kapacitáscsökkentést okozó
tárolói eszközöket rendeltetésszerűen üzemeltette és azok karbantartását az iparági gyakorlat szerinti
időközönként és módon végrehajtotta, valamint minden elvárható erőfeszítést megtett a már
bekövetkezett műszaki hiba mielőbbi elhárítására.
Jelen szakasz értelmezésében a Tárolói Üzemzavar jelenti a szénhidrogén termelési létesítményeinek,
rendszerelemeinek meghibásodása vagy – harmadik felek által okozott - kedvezőtlen külső hatások
helytelen és téves emberi beavatkozások miatt bekövetkezett eseményét, mely során a biztonsági
funkciók megfelelően működnek és a kialakult állapot nem veszélyezteti közvetlenül az egészséget, a
környezetet, az élet és vagyonbiztonságot.
2. A betárolási/kitárolási feladattal kapcsolatos szerződésszegés
2.1. Az MFGT szerződésszegést követ el abban az esetben, ha a Rendszerhasználó által igényelt
(szerződött) betárolási/kitárolási feladatot nem teljesíti szerződésszerűen. Amennyiben az MFGT nem
teljesíti a Rendszerhasználó által szerződésszerűen nominált mennyiségek kitárolását illetve betárolását,
úgy az MFGT a szerződésszegés miatt a Rendszerhasználónál keletkező pótdíjakat, egyensúlyozási
költségeket megtéríti. Az esetleges pótdíjak és egyensúlyozási költségek megtérítésén túl az MFGT-t
további kártérítési kötelezettség nem terheli.
2.2. Az MFGT nem követ el szerződésszegést – és a keletkező pótdíjakat, egyensúlyozási költségeket sem
téríti meg - abban az esetben, ha azért kell a Rendszerhasználó nominálását részben vagy egészben
visszautasítania, mert a Rendszerhasználó által nominált be- vagy kitárolási mennyiség a többi vevői
igénnyel együtt sem éri el a műszakilag minimálisan betárolható, vagy kitárolható mennyiségeket. Továbbá
abban az esetben sem, ha üzemzavar miatt nem tudja az MFGT a befogadott nominálást teljesíteni.
2.3. Az MFGT nem követ el szerződésszegést abban az esetben, ha az MFGT azért nem teljesíti a
Rendszerhasználó által igényelt (szerződött) betárolási/kitárolási feladatot, mert az a Földgázszállítói
engedélyesnek felróható okból nem került teljesítésre.
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3. Földgáz elvesztésével, megsemmisülésével összefüggő szerződésszegés
Az MFGT szerződésszegést követ el az átvett földgáz elvesztése, megsemmisülése esetén, és az ezzel
okozott kárért felel. Az MFGT, a szerződés alapján átvett földgáz elvesztése, megsemmisülése esetén az
elveszett, megsemmisült földgáz értékét maximum az elveszett, megsemmisült földgázért a
Rendszerhasználó által, az elvesztés, megsemmisülés időpontjáig kifizetett adott éves tárolási díj
(kapacitás díj és forgalmi díjak) mértékéig téríti meg. Az átvett földgázmennyiség teljes vagy részleges
megsemmisülése esetén az MFGT a megsemmisült földgázmennyiséggel kapcsolatos őt megillető díjra,
illetőleg annak arányos részére nem tarthat igényt.

III

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1.

Egyik Szerződő Fél sem felelős a kötelezettségei megszegéséből eredő közvetett károkért (ideértve az
elmaradt hasznot, az üzletvesztést, a nyereségkiesést, vagy a másik fél vagyonában a szerződés
teljesítése során a másik fél által okozott, a szolgáltatás tárgyán kívüli kárt).

2.

A jelen mellékletben foglalt egyetlen rendelkezés sem értelmezhető úgy, hogy bármelyik Szerződő Fél
kizárja vagy korlátozza felelősségét a szándékosan, továbbá az emberi életet, a testi épséget vagy
egészséget megkárosító szerződésszegésért.
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4.11 ELSZÁMOLÁS SORÁN ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSI ELJÁRÁS, PARAMÉTEREK
I

Az elszámolás alapja, elszámolási időszak leírása
A Felek közötti elszámolás alapját az egyesített tárolóra vonatkozó
(a) A Rendszerhasználó részére a szerződésben rögzített ki- és betárolási, valamint
mobilkapacitások
(b) A rendszeres időközönként felvett, betárolt illetve kitárolt mennyiségre felvett átadásátvételi jegyzőkönyvek képezik.
Az elszámolási időszak 1 naptári hónap.
Az elszámolás alapja a tárolók napi fizikai mérlege, illetve az ezzel összhangban lévő, a
nominálások alapján, a tényallokálásokból készített ügyfél-mérlegek. A napi mérlegek és az ügyfélmérlegek is térfogat és energiamennyiség adatokat tartalmaznak.
A tárolói- és ügyfél-mérlegek vezetése mért és számított adatokon alapul.
A tárolók távvezetéki 0-pontjain átadott-átvett mennyiségeket, valamint a gázminőséget a
szállítási rendszerüzemeltető az ÜKSZ előírásai szerint méri és a mérési adatokat az MFGT
rendelkezésére bocsátja. A szállítási rendszerüzemeltető által az MFGT-nek átadott napi fűtőérték
adat a nap folyamán mért értékek számtani átlaga. Ezek az értékek kerülnek be a mérlegekbe.
A hazai földgáztermelésből származó, a tárolókba közvetlenül (a szállítóvezeték igénybevétele
nélkül) betárolandó gázmennyiséget és annak minőségét, illetve a tárolókból a földgáztermelő
(KTD) számára átadott gázmennyiséget és gázminőséget a felek (MFGT, KTD) közötti
együttműködési megállapodásban rögzítetteknek megfelelően valamely fél méri, és az
eredményeket a másik fél rendelkezésére bocsátja. A gázminőség adatokat e pontokon
labormérések biztosítják.
A Rendszerhasználó napi energiamennyiség forgalma a forgalmazott gázmennyiségből a napi átlag
fűtőértékkel kerül meghatározásra a következők alapján:
A gáznapot követően az MFGT a szállítási rendszerüzemeltetőtől és a KTD-től kapott mennyiségi és
minőségi mérések alapján a Rendszerhasználókra allokálja a gáznapon forgalmazott mennyiséget.
Az allokálás a Rendszerhasználók által a gáznapra leadott nominálás alapján történik.
Az MFGT nem rendeli a Rendszerhasználók tárolt készletét konkrét tárolókhoz, hanem csak az
„egyesített tároló” szintjén, összesítve kerül nyilvántartásra. Az egyes Rendszerhasználókra eső
átadás-átvételi 0-ponti forgalom meghatározása a szállítási rendszerüzemeltető Informatikai
Platformján történik. Az allokálást az MFGT Tároló forgalom-irányítási szolgálata végzi. Az allokálás
folyamatában meghatározott érték lesz a tárolói 0-ponti tény forgalom.
A havi záráshoz kapcsolódó jegyzőkönyvezés a következőképpen történik:


A havi ügyfél-mérlegek alapján az MFGT a tárgyhónapot követő hónap 10. munkanapjáig
jegyzőkönyvet készít minden Rendszerhasználó számára.



A jegyzőkönyvön rögzített mért illetve számított adatok a következők:
Havi elszámolt mennyiség [kWh]: A Rendszerhasználó napi elszámolt mennyiségeinek
kumulált értéke.
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Nyitó készlet [kWh]:
Az adott elszámolási időszak első napján 6:00 órakor a
Rendszerhasználó részére rendelkezésre álló mobilgáz
mennyisége.
Záró készlet [kWh]:

Az adott elszámolási időszak utolsó napját követő reggel
6:00 órakor a Rendszerhasználó részére rendelkezésre
álló mobilgáz mennyisége.

 A jegyzőkönyveket mindkét fél aláírja a hónap 15. munkanapjáig.
A végleges tárolói jegyzőkönyv az MFGT számára összeállított végleges szállítási
rendszerüzemeltetői adatszolgáltatást, majd a hóvégi újrafelosztást követően készül el, MFGT
megvizsgálja mely Rendszerhasználónak történt forgalmi adataiban változás és részére végleges
jegyzőkönyvet küld. Amennyiben a havi előzetes jegyzőkönyv és a végleges jegyzőkönyvi adatok
között eltérés tapasztalható, akkor a végleges jegyzőkönyv alapján a Felek a tárgyidőszakra
kibocsátott számlákat helyesbítik.
Amennyiben a hóvégi újrafelosztást követően eltérés nincs az előzetes jegyzőkönyvben rögzített
adatokhoz képest, akkor az MFGT az előzetes jegyzőkönyvet tekinti végleges jegyzőkönyvnek, így a
számla sem kerül helyesbítésre.
Az elszámolási rendszer olyan változásairól, amelyek érintik az ügyfeleket is, az MFGT-nek legalább
két héttel korábban értesíteni kell az ügyfeleket.

II

Az elszámolással összefüggő adatforgalmi és információs rendszer leírása
Az MFGT a földgáztárolási tevékenységének operatív működését támogató rendszert (Informatikai
Platformot) működtet. A rendszer leírása az Üzletszabályzat 2. sz. mellékletben található.
Az elszámolást érintő adatszolgáltatást az MFGT Tároló forgalom-irányítási szolgálata végzi.
Minden tároló teljes körű elektronikus felügyeleti és adatfeldolgozó (tároló forgalom-irányítási)
rendszerrel rendelkezik.
Az MFGT folyamatos operatív, elektronikus kapcsolatban van a szállítási rendszerüzemeltetővel, a
KTD diszpécserével, illetve szükség szerint kapcsolatba lép a Rendszerhasználóval.
Az MFGT központi szervezete on-line operatív adatokkal rendelkezik a technológiákról.
Gázminőség és technológiai problémák esetén az MFGT értesíti a szállítási rendszerüzemeltetőt, és
szükség esetén a Rendszerhasználót.
A napi minőségi bizonylatokat az ÜKSZ 3.1.6.6 pontban leírtaknak megfelelően a felek megküldik
egymásnak.
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4.12 SZERZŐDÉSES BIZTOSÍTÉKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Az MFGT a Földgáztárolási szerződés alapján a Rendszerhasználótól, a fizetés
biztosítékaként pénzügyi biztosítékot, vagy fizetési biztosítékként, a GET 27. §
alapján Rendszerhasználó tulajdonában lévő mobilgázt kér a szerződéses díjak
ellenértékének biztosítására. A fizetési biztosítékot az MFGT a szerződéses díjak
mértékéig kéri.

I

Pénzügyi és fizetési biztosíték
Az MFGT az alábbi pénzügyi biztosítékot kéri:
A Rendszerhasználónak olyan érvényes, minősített hitelintézet által kiadott, feltétel
nélküli és visszavonhatatlan, fizetésre szóló bankgaranciát kell biztosítania az MFGT
részére, amelynek kizárólagos jogosultja az MFGT és amelynek mértéke az összes
tárolói szerződéses díjak és a már befizetett szerződéses díjak különbözete a tárolási
szerződés hatályba lépésének napján. A Rendszerhasználó bankgarancia helyett, vagy
annak pénzügyi kiegészítésére, a GET 27. § és a jelen üzletszabályzat alapján
felajánlhat betárolt gázt is a szerződéses díjak fedezetére. A Rendszerhasználónak a
pénzügyi biztosítékként fedezetet nyújtó mobilgázt írásban (cégszerűen aláírt módon)
kell az MFGT-nek felajánlania. A rendszerhasználó vállalja, hogy mindig tart akkora
mennyiségű mobilgázt a tárolóban, amely elég arra, hogy fedezze a tárolási díjakat.
A bankgaranciával kapcsolatos minden díj és költség a Rendszerhasználót terheli.
Pénzügyi biztosítékként az MFGT bankgaranciát vagy bankgaranciát és betárolt gázt
fogad el a Rendszerhasználótól.
Fizetési biztosítékként az MFGT betárolt gázt fogad el a Rendszerhasználótól. Az erre
vonatkozó nyilatkozatok és meghatalmazások a 6.3, 6.4, 6.5 és 6.6 mellékletben
találhatók.
Az MFGT által elfogadható bankgarancia mintáját jelen dokumentumhoz kapcsolódó
6.1. sz. (betárolt gáz mellett adott bankgarancia) és 6.2. sz. (kizárólag bankgarancia)
mellékletei tartalmazzák.
A Rendszerhasználó által a GET 27. § alapján – bankgarancia helyett fizetési
biztosítékként, vagy a bankgarancia pénzügyi kiegészítésére – felajánlott gáz
értékesítésére vonatkozó nyilatkozatot a jelen dokumentumhoz kapcsolódó 6.2. sz.
melléklet tartalmazza.

II

A biztosíték mértéke
A biztosítéknak legalább olyan mértékűnek kell lennie, ami fedezetet biztosít a
szerződéses időszak bármely időpontjában a még hátralévő szerződéses díjakra.
Pénzügyi biztosíték bankgaranciával:
Bankgarancia mértéke (Ft) = éves szerződéses díjak (Ft) – befizetett szerződéses
díjak (Ft).
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Fizetési biztosíték mértéke (kWh) betárolt gáz esetén:
(Lekötött kapacitások díja Ft + a lekötött mobilkapacitáshoz kapcsolódó
forgalmi díjak Ft + ÁFA) / Legalacsonyabb szolgáltatói földgáz ár* 60%-a
Ft/kWh.
*a 69/2016 (XII.29.) NFM rendelet (ESZ árszabályozás) szerinti ÁFA nélküli 020 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági fogyasztókra vonatkozó
legalacsonyabb gázdíj.
Az MFGT minden hónapban felülvizsgálja a szükséges Fizetési biztosíték mértékét, és a
befizetett szerződéses díjakkal csökkenti azt.
Amennyiben a Rendszerhasználó a tulajdonában lévő mobilgázt értékesíti, úgy az
értékesítés során, a Rendszerhasználó tárolóban maradó mobilgáz mértéke csak olyan
mértékben csökkenhet le, hogy a bankgaranciát helyettesítő mobilgáz értéke
fedezetet nyújtson a még fizetendő szerződéses díjakra.
Amennyiben a Rendszerhasználó lekötött tárolói kapacitása a tárolói év során
növekszik, akkor a Rendszerhasználó köteles a megnövekedett tárolói díjak fedezetéül
további tárolói mobil földgáz energiamennyiséget, vagy a különbözetnek megfelelő
fizetési biztosítékot (bankgarancia kiegészítést) biztosítékul adni. Amennyiben a
Rendszerhasználó nem ad biztosítékot, az MFGT a többletkapacitások nyújtására nem
köteles.
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4.12.1 Garancialevél (fizetési bankgarancia) - betárolt gáz mellett

Kedvezményezett neve:

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Címe:

1138 Budapest, Váci út 144-150.
Garanciaszám:
Szerződésszám:

Tudomásunk van arról, hogy az ……………………… (cím………………………………..) - továbbiakban
Rendszerhasználó - szerződést kíván kötni a Kedvezményezettel – Földgáztárolási szerződés
(továbbiakban: Szerződés) tárgyában.

A megkötendő Szerződés értelmében – annak előfeltételeként - Fizetési Bankgarancia levelet
kell benyújtani a Rendszerhasználó nevében a Kedvezményezett javára, amely biztosítja,
hogy a Rendszerhasználó a Szerződésben foglalt fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul
eleget tegyen. Bármely olyan esetben, amikor a Rendszerhasználó nem teljesíti a
Földgáztárolási szerződés szerinti fizetési kötelezettségét határidőre, a Kedvezményezett az
orvoslásra biztosított póthatáridő eredménytelen elteltét követően jogosult a bankgarancia
igénybevételével kielégíteni követelését. A bankgarancia összege legalább a tárolási
szerződésben rögzített, a szerződéses időszakban a Rendszerhasználó által a
Kedvezményezettnek fizetendő mindennemű díjnak a már kifizetett díjakkal csökkentett
összege.
Amennyiben a Rendszerhasználó lekötött tárolói kapacitása a tárolói év során növekszik,
akkor a Rendszerhasználó köteles a megnövekedett tárolói díjak fedezetéül további tárolói
mobil földgáz energiamennyiséget, vagy a különbözetnek megfelelő fizetési biztosítékot
(bankgarancia kiegészítést) biztosítékul adni. Amennyiben a Rendszerhasználó nem ad
biztosítékot, az MFGT a többletkapacitások nyújtására nem köteles.
Ezennel mi, az Bank (cím:……………….) visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget
vállalunk arra, hogy a Megbízó nevében:

- Ft
(azaz ………… forint)

összeget meg nem haladó mértékben kifizetést teljesítünk a Kedvezményezett részére, 5 (öt)
banki munkanapon belül az első írásbeli, a Bank címére (cím:……….) küldött, felszólításukra
az alapjogviszony vizsgálata nélkül, feltéve, ha a Kedvezményezett kijelenti, hogy a
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Rendszerhasználó a Szerződésben megszabott, fizetési kötelezettségeket a
Rendszerhasználó érdekkörében felmerült okból nem teljesítette.
A Kedvezményezett igénybejelentését ezen Garancialevélre vonatkozóan, készpénz
átutalással teljesítjük, a Kedvezményezett által írásban megküldött felszólításnak
megfelelően. A Kedvezményezett igénybejelentését cégszerűen aláírva a számlavezető
bankján keresztül továbbítani köteles Bankunkhoz annak igazolásával, hogy az aláírások
cégszerűek. A bank telefonon, telefaxon érkező fizetési felhívást nem fogad el.
Jelen bankgarancia 20__. április 1-től addig az időpontig marad hatályban, amíg a
Rendszerhasználó által a tárolói évre igényelt mobilkapacitás lekötési igény
%-ának
megfelelő gáz betárolásra nem kerül, de legkésőbb 20__.
ig. A betárolás
megtörténtéről a Rendszerhasználó és a Kedvezményezett levében értesíti a Bankot.
A mobilkapacitás lekötési igény
%-ának megfelelő gázmennyiség betárolásának
időpontjában a bankgarancia hatályát veszti, Bankunk annak alapján fizetést nem teljesít
függetlenül attól, hogy az eredeti példányt hozzánk visszajuttatják-e vagy sem.
A jelen bankgaranciával kapcsolatosan felmerülő díjakat a Rendszerhasználó viseli.
A jelen bankgarancia vagy az abból származó bármely jog kizárólag a Bank előzetes,
írásbeli hozzájárulásával engedményezhető.
Jelen bankgarancia tekintetében a magyar jog az irányadó.

20__ . ……… ….

……………………………………..
Név:
Beosztás:
Bank:
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4.12.2 Garancialevél (fizetési bankgarancia) - Önálló

Kedvezményezett neve:

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Címe:

1138 Budapest, Váci út 144-150.
Garanciaszám:
Szerződésszám:

Tudomásunk van arról, hogy az ……………………… (cím………………………………..) - továbbiakban
Rendszerhasználó - …szerződést kíván kötni a Kedvezményezettel – Földgáztárolási
szerződés (továbbiakban: Szerződés) tárgyában.

A megkötendő Szerződés értelmében – annak előfeltételeként – Fizetési Bankgarancia
levelet kell benyújtani a Rendszerhasználó nevében a Kedvezményezett javára, amely
biztosítja, hogy a Rendszerhasználó a Szerződésben foglalt fizetési kötelezettségeinek
maradéktalanul eleget tegyen. Bármely olyan esetben, amikor a Rendszerhasználó nem
teljesíti a Földgáztárolási szerződés szerinti fizetési kötelezettségét határidőre, a
Kedvezményezett az orvoslásra biztosított póthatáridő eredménytelen elteltét követően
jogosult a bankgarancia igénybevételével kielégíteni követelését. A bankgarancia összege
legalább a tárolási szerződésben rögzített, a szerződéses időszakban a Rendszerhasználó
által a Kedvezményezettnek fizetendő mindennemű díjnak a már kifizetett díjakkal
csökkentett összege.
Ezennel mi, az Bank (cím……………….) visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget
vállalunk arra, hogy a Megbízó nevében:

- Ft
(azaz ………… forint)

összeget meg nem haladó mértékben kifizetést teljesítünk a Kedvezményezett részére, 5 (öt)
banki munkanapon belül az első írásbeli felszólításukra az alapjogviszony vizsgálata nélkül,
feltéve, ha a Kedvezményezett kijelenti, hogy a Rendszerhasználó a Szerződésben
megszabott, fizetési kötelezettségeket a Rendszerhasználó érdekkörében felmerült okból
nem teljesítette.
A Kedvezményezett igénybejelentését ezen Garancialevélre vonatkozóan, készpénz
átutalással teljesítjük, a Kedvezményezett által írásban megküldött felszólításnak
megfelelően. A Kedvezményezett igénybejelentését cégszerűen aláírva a számlavezető
135/195

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Üzletszabályzat 4.12.2. számú melléklete: Garancialevél, önálló
bankján keresztül továbbítani köteles Bankunkhoz annak igazolásával, hogy az aláírások
cégszerűek. A bank telefonon, telefaxon érkező fizetési felhívást nem fogad el.
Jelen bankgarancia 20__. április 1-től 20__ + 1 év április 30-ig marad hatályban.
A jelen bankgaranciával kapcsolatosan felmerülő díjakat a Rendszerhasználó viseli.
A jelen bankgarancia vagy az abból származó bármely jog kizárólag a Bank előzetes, írásbeli
hozzájárulásával engedményezhető.
Jelen bankgarancia tekintetében a magyar jog az irányadó.

20__. ……… ….

……………………………………..
Név:
Beosztás:
Bank:
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4.12.3 BETÁROLT GÁZT BIZTOSÍTÉKKÉNT FELAJÁNLÓ NYILATKOZAT
A Rendszerhasználó, mint földgáztárolási szolgáltatást igénybe vevő rendszerhasználó
kijelenti, hogy bankgarancia helyett, vagy annak pénzügyi kiegészítésére az általa a Magyar
Földgáztároló Zrt. (a továbbiakban: MFGT) földalatti földgáztárolóiba betárolt gázt felajánlja
a 20__/20__ tárolási évre vonatkozó szerződéses díjak fedezetére.
Ahhoz, hogy a mobil földgáz energiamennyiség 20__. március 31-én nulla kWh legyen a
Rendszerhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb 20__. március 1-ig előre
megfizeti a még esedékes összes tárolási díjat. Ennek elmaradása szerződésszegés, melynek
következtében az MFGT jogosult a tárolóban lévő földgázkészlet értékesítésére és a befolyó
vételárból a március 31-ig esedékes tárolói díjak levonására.
A Rendszerhasználó vállalja, hogy a szerződéses díjak fedezetéül szolgáló tárolói mobil
készletbe általa betárolt földgáz energiamennyiség 20__. április 1-én nem lesz kevesebb,
mint a 20__/20__ tárolói évre vonatkozó lekötött mobil kapacitás 20 százalékába betárolt
földgáz energiamennyiség. A tárolási év kezdetétől a fent meghatározott készletre
vonatkozó százalékos arány havonta időarányosan csökken úgy, hogy a szerződéses díjak
fedezetéül szolgáló tárolói mobil készlet mindig fedezetet nyújtson a még ki nem fizetett
tárolási díjakra.
Jelen nyilatkozat aláírásával a Rendszerhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a tárolási szerződés
alapján esedékes díjak meg nem fizetése esetén az általa betárolt földgázból az MFGT az
Üzletszabályzatának 4.10. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően olyan mennyiséget
értékesítsen, amelynek vételára a kiszámlázott és ki nem egyenlített díjak kiegyenlítésére
elegendő.
Amennyiben a Rendszerhasználó lekötött tárolói kapacitása a tárolói év során növekszik,
akkor a Rendszerhasználó köteles a megnövekedett tárolói díjak fedezetéül további tárolói
mobil földgáz energiamennyiséget, vagy a különbözetnek megfelelő fizetési biztosítékot
(bankgarancia kiegészítést) biztosítékul adni. Amennyiben a Rendszerhasználó nem ad
biztosítékot, az MFGT a többletkapacitások nyújtására nem köteles.
A Rendszerhasználó visszavonhatatlanul tudomásul veszi, hogy a tárolói díjak nem fizetése
esetén az MFGT jogosult a betárolt és felajánlott gázát az Üzletszabályzat 4.10. számú
mellékletében meghatározott módon értékesíteni és a befolyó vételárból a tárolási díjat
levonni.
A Rendszerhasználó tudomásul veszi és vállalja, hogy a biztosítékként felajánlott betárolt
gázra jelzálogjogot csak az MFGT előzetes írásos engedélyével lehet bejegyeztetni, és csak
olyan mértékben, hogy a jelzáloggal nem terhelt gázmennyiség elegendő mértékű legyen a
tárolási díjak pénzügyi biztosítékaként.
A Rendszerhasználó tudomásul veszi, hogy a biztosítékként felajánlott betárolt gázt
értékesíteni kizárólag az MFGT előzetes írásbeli engedélyével lehet, abban az esetben, ha a
Vevő vállalja, hogy a gáz továbbra is az MFGT által nyújtott tárolói szolgáltatások díjának
fedezetét képezi.
A Rendszerhasználó kijelenti, hogy a földgáz energiamennyiség tulajdonjogának – a
földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény a 27. §-a, az MFGT Üzletszabályzata és a jelen
Nyilatkozat alapján – a vevőre történő átruházását, a vételár mértékének megállapítását
elfogadja, azt semmilyen jogcímen meg nem támadja.
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Budapest, 20__. …………………........

Rendszerhasználó:

…………………………………………..
(Rendszerhasználó)

……….……………………………………..
(Rendszerhasználó)

A nyilatkozatot elfogadom:

…………………………………………..

……….…………………………………….

Név

Név

Pozíció

Pozíció

Magyar Földgáztároló Zrt.

Magyar Földgáztároló Zrt.
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4.12.4 BIZTOSÍTÉKKÉNT BETÁROLT GÁZ ÉRTÉKESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ MEGHATALMAZÁS

Alulírott, ……………………. (cégjegyzésre jogosult képviselő) és ……………………… (cégjegyzésre
jogosult képviselő), mint a ………………………. (székhely: ……………………………………), adószám:
………………………….., cégjegyzékszám: ………………………. (továbbiakban Rendszerhasználó)
…………………………….. (beosztás) és …………………………………… (beosztás) ezennel

meghatalmazom

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 Rendszerhasználó által az MFGT gáztárolóiba betárolt földgáz
energia mennyiséget a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 27. §-a és az MFGT
Üzletszabályzatában foglaltak alapján értékesítse, az értékesítéssel kapcsolatos valamennyi
tevékenységet (pl. adminisztratív teendők) ellássa és a befolyó vételárból a meg nem fizetett
tárolói díjakat levonja.

Jelen meghatalmazás vissza nem vonható és mindaddig hatályban marad, amíg a
Rendszerhasználó a tárolói díjakat maradéktalanul meg nem fizette az MFGT részére.

Budapest, 20__. ………………………...

Rendszerhasználó:

…………………………………………..
(Rendszerhasználó)

……….……………………………………..
(Rendszerhasználó)

A meghatalmazást elfogadom:

…………………………………………..

……….…………………………………….

Név

Név

Pozíció

Pozíció

Magyar Földgáztároló Zrt.

Magyar Földgáztároló Zrt.
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korábban betárolt gázt biztosítékként felajánló nyilatkozat
4.12.5 CSOMAGSZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ, KORÁBBAN BETÁROLT GÁZT
BIZTOSÍTÉKKÉNT FELAJÁNLÓ NYILATKOZAT

A(z) ………………………. (székhely: ……………………………..) (a továbbiakban: Rendszerhasználó) és
a Magyar Földgáztároló Zrt. (a továbbiakban: MFGT) 20__. ………….……………-én
földgáztárolásra vonatkozó kapacitás-lekötési szerződést kötött. A szerződéses
kötelezettségei teljesítésének biztosítékára a Rendszerhasználó 20__. ………………………-én
nyilatkozatot adott ki, amelyben rögzítette, hogy bankgarancia helyett az általa az MFGT
földalatti földgáztárolóiba betárolt földgáz energia mennyiséget felajánlja a 20__/20__
tárolási évre vonatkozó szerződéses díjak fedezetére.
Jelen nyilatkozat aláírásával a Rendszerhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a 20__.
……………………….-én megkötött 20__/20__ tárolási éves földgáztárolásra vonatkozó
kapacitás-lekötési szerződésen túl a 20__. …………………… …-án megkötött Földgáztárolási
szezonális alapszolgáltatás igénybevételére és nyújtására vonatkozó csomag szerződésre
vonatkozó tárolási szerződés alapján esedékes díjak meg nem fizetése esetén is az általa, a
20__/20__ tárolói évben betárolt földgáz energiamennyiségből értékesítsen az MFGT olyan
energiamennyiséget, amelynek vételára a kiszámlázott és ki nem egyenlített szolgáltatás
díjak kiegyenlítésére elegendő. Az erre vonatkozó eljárási- és részletszabályokat az MFGT
Üzletszabályzatának 4.10. sz. melléklete tartalmazza.
A Rendszerhasználó, mint földgáztárolási szolgáltatást igénybe vevő rendszerhasználó
kijelenti, hogy jelen nyilatkozata a 20__. …………………………….-én kiadott nyilatkozatának
kiterjesztéseként értelmezendő, azaz mindkét szerződéses kötelezettségét teljes körűen
biztosítja.
A Rendszerhasználó kijelenti továbbá, hogy a 20__. ……………………………-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, 20__. …………………………………..

R Rendszerhasználó:

…………………………………………..
(Rendszerhasználó)

……….……………………………………..
(Rendszerhasználó)

A nyilatkozatot elfogadom:

…………………………………………..

……….…………………………………….

Név

Név

Pozíció

Pozíció

Magyar Földgáztároló Zrt.

Magyar Földgáztároló Zrt.
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4.12.6 CSOMAGSZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ, KORÁBBAN BIZTOSÍTÉKKÉNT BETÁROLT
GÁZ ÉRTÉKESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ MEGHATALMAZÁS

Alulírott, ……………………. (cégjegyzésre jogosult képviselő) és ……………………… (cégjegyzésre
jogosult képviselő), mint a ………………………. (székhely: ……………………………………), adószám:
………………………….., cégjegyzékszám: ………………………. (továbbiakban Rendszerhasználó)
…………………………….. (beosztás) és …………………………………… (beosztás) ezennel

meghatalmazom

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 Rendszerhasználó által az MFGT gáztárolóiba betárolt földgázt
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 27. §-a és az MFGT Üzletszabályzatában
foglaltak alapján értékesítse, az értékesítéssel kapcsolatos valamennyi tevékenységet (pl.
adminisztratív teendők) ellássa és a befolyó vételárból a meg nem fizetett tárolói díjakat
levonja.

Jelen meghatalmazás vissza nem vonható és mindaddig hatályban marad, amíg a
Rendszerhasználó a tárolói díjakat maradéktalanul meg nem fizette az MFGT részére.

Budapest, 20__. ……………………..

Rendszerhasználó:

…………………………………………..
(Rendszerhasználó)

……….……………………………………..
(Rendszerhasználó)

A meghatalmazást elfogadom:

…………………………………………..

……….…………………………………….

Név

Név

Pozíció

Pozíció

Magyar Földgáztároló Zrt.

Magyar Földgáztároló Zrt.
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5
5.1

TÁROLÓI KAPACITÁS ÁRVERÉSI SZABÁLYZATOK
TÁROLÓI KAPACITÁS ÁRVERÉSI SZABÁLYZAT I.

MAGYAR FÖLDGÁZTÁROLÓ ZRT.

TÁROLÓI KAPACITÁS ÁRVERÉSI SZABÁLYZAT I.
ÉVES KAPACITÁS MEGHIRDETÉS SORÁN KAPACITÁS TÚLJEGYZÉS ESETÉN
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TÁROLÓI KAPACITÁS ÁRVERÉSI SZABÁLYZAT I.
éves kapacitás meghirdetés során kapacitás túljegyzés esetén

TARTALOMJEGYZÉK

1.

BEVEZETÉS

2.

SZABÁLYZAT CÉLJA, TÁRGYA, HATÁLYA

3.

HIVATKOZÁSOK

4.

FOGALMAK
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AZ ÁRVERÉS MENETE
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5. 1.

Az árverés meghirdetése

5. 2.

A regisztráció folyamata

5. 3.

Az árverés általános szabályai

5. 4.

A kapacitás árverés lebonyolítása

5. 5.

Végső eredményhirdetés

5. 6.

Érvénytelen árverés

MELLÉKLETEK
1. sz. melléklet: Regisztrációs adatlap
2. sz. melléklet: Árverési nyilatkozat
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1.

Bevezetés, a szabályzat célja

Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/73/EK Irányelve a földgáz belső
piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről
meghatározza, hogy a földgáztárolókhoz való hozzáférés biztosítása objektív, átlátható és
megkülönböztetéstől mentes kritériumok alapján kell, hogy történjen. A tárolói
kapacitásigényeknél jelentkező szűk keresztmetszet esetén különösen nagy hangsúlyt kap a
fent hivatkozott előírás.
A tárolói kapacitás lekötésre vonatkozóan a Földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
(GET) és annak egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.)
Kormányrendelet (Vhr.), valamint az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (ÜKSZ) és a
földgáztároló engedélyes Magyar Földgáztároló Zrt. (továbbiakban: MFGT) Üzletszabályzata
is rendelkezik. Az MFGT kötelezettsége, hogy ezen előírásoknak megfelelően gondoskodjon a
rendelkezésre álló szabad kapacitások szétosztásáról az igénylők között.
Amennyiben a kapacitásigények elbírálását követően az ÜKSZ 2.1.4.3.1 (j) pont iii.
bekezdésében leírt eset áll fenn, azaz amennyiben a rendszerhasználók által leadott
kapacitásigények meghaladják a rendelkezésre álló kapacitást, akkor MFGT a
diszkriminációmentes hozzáférés biztosítása érdekében a kapacitásigények beérkezését
követő 15 munkanapon belül árverést ír ki a fennmaradó szabad kapacitásokra.
Jelen árverési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy bemutassa az MFGT által
meghirdetett és lebonyolítandó éves kapacitás árverési eljárást, a részvétel keretfeltételeit,
az árverés keretszabályait.
2.

A szabályzat tárgya, hatálya

Jelen Szabályzat tájékoztatást nyújt az árverésen résztvevők köréről, az árverés tárgyát
képező szolgáltatásról, valamint a kapacitás árverés lebonyolításának folyamatáról. Az
eredményes árverést követően az MFGT, mint Kiíró és az eredményes ajánlatot tevő
Ajánlattevő megkötik az általános kereskedelmi, elszámolási és fizetési szerződési
feltételeket, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit tartalmazó Földgáztárolási
szerződést. A Földgáztárolási szerződés a mindenkori aktuális kiírás mellékletét képezi.
A Szabályzat hatálya kiterjed:
-

3.

az éves kapacitás árverésen részt venni kívánó, a Szabályzatban meghatározott
Ajánlattevőkre, illetve eljáró képviselőikre;
az éves kapacitás árverést meghirdető, lebonyolító, és az azon szolgáltatást felkínáló
Kiíróra, és a nevében eljáró képviselőire, illetve az általa a kapacitás árverés
lebonyolításához igénybe vett közreműködőkre.

Hivatkozások




Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/73/EK Irányelve
Az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
A Földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET)
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A GET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
Kormányrendelet (Vhr.)
Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (ÜKSZ)



4.

szóló

19/2009.

(I.

30.)

Fogalmak

A fejezetrész célja, hogy a szabályzatban szereplő fogalmak értelmezése minden érintett
számára egyértelmű legyen. A pénzügyi fogalmak esetében csak az árveréshez szorosan
kötődő fogalmak magyarázata található meg e fejezetben.
Ajánlat:

A kapacitás árverésen az Ajánlattevők által egy árverési
körben az adott körre vonatkozó Ajánlati ár mellett
benyújtott kapacitás lekötési igény.

Ajánlati ár:

Az adott árverési körben felajánlott kapacitás csomagokra az
adott körben a Kiíró által meghatározott ár.
A Kiíró által – diszkrecionális jogkörben – meghatározható
pénzügyi biztosíték óvadék formájában, amelynek mértékét
a Kiíró az ajánlati kiírásában határozhatja meg. Amennyiben
a Kiíró óvadékot határoz meg, az óvadék összegét az
Ajánlattevőnek az árverést megelőző munkanap 12:00 óráig
be kell fizetnie az MFGT bankszámlájára. Az óvadék
határidőre történő befizetésének elmulasztása az árverésen
való indulást kizárja. Az óvadék az alább meghatározott
bánatpénz megfizetésének biztosítékaként szolgál. Az
Ajánlattevő az óvadék összegével megegyező összegű
bánatpénzt köteles fizetni, amennyiben a jelen Szabályzat
5.4. pontja szerinti első Árverési körben kevesebb
kapacitásigényre tesz Ajánlatot, mint az Igénybejelentése.
Szintén az óvadék összegével megegyező összegű
bánatpénzt köteles fizetni az eredményes Ajánlatot tevő
Ajánlattevő, ha az árverést követő 5 munkanapon belül
elmulasztja a Földgáztárolási szerződés aláírását. Az eljárás
lefolytatását követően, azok az Ajánlattevők, akik az első
Árverési körben az Igénybejelentésüknek megfelelő
kapacitásra adtak be Ajánlatot, valamint a Földgáztárolási
szerződést aláíró eredményes Ajánlatot tevő Ajánlattevők az
óvadék összegét a szerződés aláírását követő 5 munkanapon
belül visszakapják. Az eredménytelen Ajánlatot tevő
Ajánlattevők, amelyek megfizették az óvadék összegét,
visszakapják az óvadék összegét 5 napon belül.

Ajánlati biztosíték:

Ajánlati időszak:

Az árverésen meghirdetett tárolói kapacitások használati
időszaka, amely a kapacitások elérhetővé válásának napján
reggel 6:00 órakor kezdődik és a tárolási év végén április 1én
reggel 6:00 órakor zárul le. A kapacitások
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elérhetőségének időpontját a Kiíró az árverési kiírásban
rögzíti.
Ajánlati lap:

Az Ajánlattevő által az adott árverési körben az ajánlattétel
során leadott dokumentum, amely az aktuális Árverési kör
számát, és azt a darabszámot tartalmazza, amennyi
csomagot az Ajánlattevő az aktuális Árverési kör Ajánlati
árán megvenni szándékozik.

Ajánlati mennyiség:

Az a kapacitás mennyiség (kapacitás csomagok száma),
amely lekötésére az Ajánlattevő az aktuális árverési kör
Ajánlati árán ajánlatot tesz.

Ajánlattevő:

A GET alapján meghatározott jogi személy, aki az árverés
kiírását megelőzően az ÜKSZ előírásának megfelelően,
formailag elfogadott kapacitásigénylést (Igénybejelentés)
nyújtott be a földgáztároló engedélyeshez és ezt követően
sikeresen regisztrált az árverési kiírásnak megfelelően.

Aluljegyzés:

Kiíró által felkínált egységnyi kapacitás mennyiségtől
(minimum csomagszámtól) elmaradó, azt el nem érő kapacitás lekötési igény - mennyiség.

Árverési kör:

Az árverésen a következő folyamatok értendők egy Árverési
körbe: az Ajánlatok megadása a kapacitás csomagokra
meghatározott határidőig, ezt követően a beérkezett
Ajánlatok feldolgozása, kiértékelése és az értékelés
eredményének közlése az Ajánlattevőkkel. Egy Árverési kör
három részből áll: Ajánlattétel, Értékelés, Eredményhirdetés.

Árverési nyilatkozat:

A kapacitás árverés regisztrációs eljárása során kitöltendő
nyilatkozat (2. sz. melléklet), amelyben a részvételi szándékát
jelző nyilatkozik az árverésre vonatkozó részvételi feltételek
elfogadásáról.

Eredménytelen ajánlat:

Az az Ajánlat, amely a Kiíró által az értékelés során nem kerül
elfogadásra.

Földgáztárolási szerződés:

A nyertes Ajánlattevő(-k) és a Kiíró között az árverésen
értékesített
kapacitáscsomagok
lekötésére
létrejött
szerződés, amely minden esetben a kapacitás árverési
felhívás mellékletét képezi.

Induló ár:

Az árverés első Árverési körében a kapacitáscsomagok induló
ára, mely a mindenkor hatályos 13/2016 (XII.20.) MEKH
rendelet szerint meghatározott ár.

Igénybejelentés:

Az Ajánlattevő által a földgáztároló engedélyesnek
benyújtott, a meghirdetett szabad tárolói kapacitásra
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vonatkozó igény. Az Igénybejelentést a szabad tárolói
kapacitásnak a földgáztárolói engedélyes honlapján történt
meghirdetése után kell benyújtani.
Jegyzéshiány:

A kapacitás árverés adott Árverési körében nem érkezik
érvényes ajánlat az adott árverési körben felkínált kapacitás
mennyiségre.

Kiíró:

A Magyar Földgáztároló Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci
út 144-150., cégjegyzékszám: 01-10-015043) mint
földgáztároló engedélyes.

Pontos jegyzés:

Az adott Árverési körben az Ajánlattevők összesített
kapacitás igénye, amely megegyezik a Kiíró által felkínált
kapacitás mennyiséggel.

Regisztrációs adatlap:

A regisztrációhoz szükséges 1. sz. melléklet szerinti
formanyomtatvány.

Regisztrációs kód:

A kapacitás árverés során az Ajánlattevő azonosítására
szolgáló kód.

Túljegyzés:

A kapacitás árverés adott Árverési körében az Ajánlattevők
összesített ajánlati mennyisége, amely meghaladja a Kiíró
által az adott Árverési körben felkínált kapacitás
mennyiséget.

5.

Az árverés menete

5. 1.

Az árverés meghirdetése
A Kiíró az internetes honlapján közzéteszi az értékesítésre felkínált szabad
kapacitást. Amennyiben a meghirdetett szabad kapacitásra a meghirdetett
mennyiségnél nagyobb Igénybejelentés érkezik, a Kiíró kapacitás árverést hirdet meg a
Jelen Szabályzatban foglaltaknak megfelelően.
A kapacitás árverésről azon rendszerhasználók kapnak értesítést, akik kapacitás
lekötési igényét a földgáztároló engedélyes az árverés lebonyolítása nélkül részben
vagy egészben nem tudja kielégíteni.
A kapacitás árverés meghirdetése e-mailen és telefonon keresztül történik azon
kapacitásigénylők felé, akik a szabad kapacitásra Igénybejelentést nyújtottak be. Ezt az
értesítést a Kiíró legkésőbb két munkanapon belül levélben is megerősíti.
Az árverési felhívást a földgáztároló engedélyes az internetes honlapján is közzéteszi
azzal, hogy az árverésen csak a fent megjelölt rendszerhasználók vehetnek részt.
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A Kiíró jelen Szabályzatot az árverési felhívással és a Földgáztárolási mintaszerződéssel
együtt minden érintett részére elektronikus formátumban megküldi, továbbá közzé
teszi a honlapján (www.magyarfoldgaztarolo.hu).
A Kiíró az árverési felhívásban a következő információkat adhatja meg:









A regisztrációhoz szükséges dokumentumok megnevezése, elérhetősége és
beérkezésének határideje;
A Kiíró által meghatározható Ajánlati biztosíték típusa, mértéke és a Kiíró
bankszámlaszáma;
A felkínált kapacitás csomagok mérete és száma;
Egy kapacitás csomag Induló ára;
A kapacitás árverés pontos időpontja és helye;
Az árverés részletes lebonyolítási szabályai;
A Földgáztárolási mintaszerződés, ami rögzíti az általános, kereskedelmi, elszámolási
és fizetési szerződési feltételeket, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit.
A kapcsolattartó neve és elérhetősége.
Az árverés meghirdetését követően az árveréssel kapcsolatos további kérdések
megválaszolására és információszolgáltatásra a Kiíró által kijelölt kapcsolattartó
jogosult. A beérkezett kérdéseket és válaszokat a Kiíró minden résztvevő részére
megküldi.
A Kiíró az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 4. §-a alapján jár el.

5. 2.

A regisztráció folyamata
A kapacitás árverésen történő részvétel első lépései a részvételi szándék jelzése, az
Árverési nyilatkozat kitöltésével az árverési szabályzat elfogadása, valamint a
szükséges dokumentumok megküldése a Kiíró számára.
A kapacitás árverésen csak azok a kapacitásigénylők tehetnek ajánlatot, akik
jogosultak a tárolói hozzáférésre és az árverés kiírását megelőzően formailag
elfogadott Igénybejelentést adtak be az MFGT-hez.
A Regisztrációhoz szükséges dokumentumok:


Cégszerűen aláírt Regisztrációs Adatlap (1. sz. melléklet).



Cégszerűen aláírt Árverési Nyilatkozat (2. sz. melléklet), amelynek aláírásával
az Ajánlattevő igazolja részvételi szándékát, valamint az Árverési Szabályzat és
a Földgáztárolási mintaszerződés elfogadását.



30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat mind belföldön mind külföldön
bejegyzett gazdasági társaság esetén, és külföldön bejegyzett gazdasági
társaság esetén, annak magyar vagy angol nyelvű (nem szükséges, hogy
hitelesített legyen, Magyarországon bejegyzett társaság esetében az
Igazságügyi Minisztérium-i online verzió elfogadott) fordítása, másolatban.
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Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok esetén az ajánlatot aláíró
cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)nak/ügyvéd által ellenjegyzett
aláírás-mintá(i)nak másolata.



Külföldön bejegyzett gazdasági társaságok esetén az ajánlatot aláíró
cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)nak/ügyvéd által ellenjegyzett
aláírás-mintá(i)nak másolata és ezek magyar, vagy angol nyelvű fordításának
másolata; vagy két tanú előtt saját kezűleg aláírt aláírás-mintájának eredeti
példánya és ennek magyar, vagy angol nyelvű fordításának másolata és utóbbi
esetén az aláíró valamely személyes okmányának az aláírást tartalmazó
oldalának másolata magyarul vagy angolul (postai vagy e-mail üzenet útján).



Továbbá, amennyiben az előbbi dokumentumokat meghatalmazott írja alá a
fentieken túl szükséges a meghatalmazott személy valamely személyes
okmányának az aláírást tartalmazó oldalának másolata is, a meghatalmazó
cégjegyzésre jogosult személyre vonatkozó fenti szabályok mellett. A
meghatalmazásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a meghatalmazott
jogosult a regisztráció és / vagy az ajánlattétel során képviselni a
kapacitásigénylőt.



Opcionálisan, a kiírás függvényében:
Az ajánlati biztosíték Kiíró bankszámláján történő jóváírása.

A Regisztrációs adatlapon az Ajánlattevőnek fel kell tüntetnie a képviselője adatait. Az
Ajánlattevő képviseletére jogosult lehet az Ajánlattevő képviseletére és cégjegyzésre
jogosult tisztségviselője, vagy az Ajánlattevő ilyen tisztségviselője (együttes cégjegyzési jog
esetén: tisztségviselői) által írásban meghatalmazott személy.
E dokumentumok a Kiíró számára történő eljuttatásának határideje a kapacitás árverés
meghirdetéséről szóló felhívásban megjelölt regisztrációs időpont, de legkésőbb a kapacitás
árverés napját megelőző munkanap 16:00 óra. A regisztrációt a Kiíró visszaigazolja a
jelentkező felé.
A regisztráció során a Kiíró a dokumentumok késedelmes, vagy hiányos beérkezése esetén
póthatáridő kitűzésével hiánypótlásra szólíthatja fel az Ajánlattevőt, amelynek elmulasztása
a regisztráció érvénytelenségének jogkövetkezményét vonja maga után. Érvényes
regisztráció esetén a Kiíró a regisztráció tényét e-mailen keresztül az Ajánlattevő felé
megerősíti.
További feltétel az fentebb részletezett, az igénybejelentéshez szükséges dokumentumok
maradéktalan megküldése a regisztráció MFGT általi elfogadásához, amely történhet postai
úton vagy e-mail üzenet útján is, azonban utóbbi esetben az ajánlattal együttesen szükséges
az eredeti dokumentumok megküldése is, melynek elmaradása esetén a regisztráció
érvénytelen, így az ajánlat sem kerülhet értékelésre.
A regisztráció során a Kiíró kötelezi magát arra vonatkozóan, hogy az árverésre
benyújtott adatokat titkosan kezeli, harmadik félnek nem szolgáltatja ki.
5. 3.

Az árverés általános szabályai
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A regisztrált Ajánlattevők saját felelőssége a Regisztrációs kódjuk bizalmas kezelése.
Minden Ajánlattevő – a Regisztrációs kód használata által – anonim módon vesz részt
az árverésen, és nem törekszik más Ajánlattevők anonimitásának megsértésére.
A regisztrált Ajánlattevők az árverés során nyílt piaci magatartást tanúsítanak. Nem
kezdeményeznek a Kiíró és más Ajánlattevők kapacitás árverési részvételét és érdekeit
sértő, az árverés során számukra jogosulatlan előnyöket biztosító háttér
megállapodásokat. Az Ajánlattevő vállalja, hogy senkivel sem kötött vagy köt olyan
szerződést vagy bármiféle megegyezést, amely az árverés tekintetében előnyhöz
juttatná (pl. ajánlattételi szándék/viselkedés, stratégia, vagy az Ajánlatok árainak
egyeztetésére vonatkozóan).
Az Ajánlattevők elfogadják az árverési szabályzatban leírtakat, tudomásul veszik, hogy
a Szabályzatban foglaltak megsértése az Ajánlattevő azonnali kizárását vonja maga
után.
Az Ajánlattevők az árverésen személyes licitálás útján vehetnek részt.
Az Ajánlattevő képviselője a regisztrációs lapon megküldött adatoknak és személyi
igazolványa adatainak egyeztetése után, képviseleti jogosultságának hitelt érdemlő
igazolását követően vehet részt az árverésen. Az Ajánlattevő képviselőjének az árverés
időpontját megelőzően a kiírásban megjelölt kapcsolattartónál legalább fél órával kell
jelentkeznie az árverés helyszínén, ahol be kell jelentkeznie. Egy Ajánlattevő az
árverésen legfeljebb egy képviselővel és további egy személlyel vehet részt.
Az árverés lebonyolítását az árverési bizottság végzi és ellenőrzi. Az árverési bizottság
a Kiíró képviselőiből áll. Az árverésre a Kiíró a Hivatal képviselőjét meghívhatja. A Kiíró
fenntartja magának a jogot, hogy közreműködés céljából további munkatársai, illetve
jogi és üzleti tanácsadói is részt vegyenek az árverésen megfigyelői vagy közreműködői
szerepkörben.
Az árverés lebonyolításához szükséges helyiséget és segédeszközöket a Kiíró biztosítja.
Az árverés keretében a tárolói kapacitásokat a Kiíró
kitárolási kapacitás [kWh/nap],
betárolási kapacitás [kWh/nap]
mobil kapacitásokból [kWh]
kialakított csomagokban ajánlja fel értékesítésre. A csomag kialakításakor bármely
kapacitás elem lehet 0. Ezt a Kiíró dönti el a rendelkezésre álló szabad kapacitások
ismeretében.
A Kiíró olyan kapacitás csomagot állít össze, amelyben a mobil kapacitás az előzetesen
leadott igényekben szereplő legkisebb mobil kapacitással közel azonos értékű, és
amely mobil kapacitás a fennmaradó mobil kapacitás egész számmal történő
osztásával képezhető. A csomagokban lévő kitárolási és betárolási kapacitás a
fennmaradó azonos típusú kapacitásoknak ugyanezen számmal való osztásával kerül
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megállapításra. A kapacitás csomagok Ajánlati ára nem lehet alacsonyabb, mint a
mindenkor hatályos 13/2016 (XII.20.) MEKH rendelet alapján meghatározott ár.
Az Ajánlati ár nem tartalmazza a forgalmi (kitárolási, betárolási) díjakat. A be- és
kitárolási forgalmi díj megállapítása a mindenkor hatályos 13/2016 (XII.20.) MEKH
rendelet szerint történik.
A kapacitás csomagok Induló árát a Kiíró az árverési kiírásban teszi közzé.
5. 4.

A kapacitás árverés lebonyolítása
A kapacitás árverés az MFGT által biztosított helyszínen kerül lebonyolításra. Kiíró a
kapacitás csomagok árverezésére áremelkedéses módszert alkalmaz. Az első kör
Ajánlati ára az Induló ár.
Az árverés során a Kiíró az Ajánlati árat körönként növeli. Ajánlattevő az egyes
Árverési körökben az ajánlati mennyiségre teheti meg ajánlatát, az adott körben
érvényes ár mellett.
Az árverés Árverési körökből áll. Az árverés addig tart, ameddig „Aluljegyzés”,
„Jegyzéshiány”, illetve „Pontos jegyzés” helyzete áll elő.
Minden Árverési körnek három jól elkülönülő része van: Ajánlattétel, Értékelés,
Eredményhirdetés.
1) Ajánlatadás
Minden Árverési kör az ajánlatadással indul. Az Árverési körök kezdetén az
árverést levezető, a Kiíró által delegált személy kihirdeti az adott kör adott
kapacitás csomagjaira vonatkozó induló Ajánlati árát, majd felhívást intéz az
Ajánlattevőkhöz, hogy tegyék meg ajánlataikat. Az Ajánlattevők csak egész
számú kapacitás csomagra/csomagokra adhatnak le ajánlatot.
Az Ajánlattevők minden Árverési körben külön ajánlati lapon nyújtják be
ajánlataikat, a Kiíró által biztosított borítékban. A borítékon csak az Ajánlattevő
Regisztrációs kódja szerepelhet. Az ajánlati lapon fel kell tüntetni az aktuális
Árverési kör számát, és a darabszámot, amennyi csomagot az Ajánlattevő az
aktuális Árverési kör árán megvenni szándékozik.
Az első Árverési körben minden Ajánlattevő köteles az általa korábban az
Igénybejelentésében meghatározott mennyiséget megjelölni. Ellenkező esetben
Bánatpénz illeti meg a Kiírót. A további körökben, amennyiben az Ajánlattevő az
adott Árverési körben nem kíván Ajánlatot tenni, akkor az ajánlati lapot nulla
ajánlati mennyiséggel adja be. Egy Ajánlattevő legfeljebb olyan mennyiségre
adhat be ajánlatot, amely az Igénybejelentésében szerepelt.
Minden Árverési kör előtt meghatározásra kerül, hogy az adott Árverési körben
az Ajánlattevők milyen időtartamon belül (perc) tehetnek Ajánlatot. Az
Ajánlattevőknek egymástól elkülönítetten ennyi idő áll rendelkezésükre az
Ajánlatuk átgondolására. Abban az esetben, ha az árverés valamennyi
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résztvevője ezen időn belül leadta Ajánlatát, az árverés levezetője lezártnak
nyilvánítja az adott kört. A megadott határidőt követően a Kiíró nem fogad be
Ajánlatot az adott körre.
2) Értékelés
A benyújtott Ajánlatokat az árverési bizottság összesíti és értékeli. Az
értékeléskor megállapítja, hogy adott körben mennyi az összes kapacitás
kereslet. Az ajánlattétel során benyújtott Ajánlatot az Ajánlattevő a benyújtást
követően nem módosíthatja, azt vissza nem vonhatja. A hiányos vagy
helytelenül kitöltött Ajánlatok érvénytelennek minősülnek az adott körben.
Erről a Kiíró – az érvénytelenséget előidéző okokat megjelölve – tájékoztatja az
Ajánlattevőket.
Az Ajánlattevők által elnyert mennyiségek az érvényes ajánlati mennyiségek
(kereslet) függvényében, a következők:


-

-

Az aktuális Árverési körben az Ajánlattevők összesített kapacitás igénye,
amely megegyezik a Kiíró által felkínált kapacitás mennyiséggel (Pontos
jegyzés). Ekkor az adott Árverési körben meghirdetett Ajánlati áron az összes
érvényes Ajánlat eredményes, azaz az adott Árverési körben az érvényes és
eredményes Ajánlat az Ajánlattevő számára elnyert mennyiségként
jelentkezik. Az árverés ebben az esetben lezárul.
 Az elsőt követő bármely Árverési körben az Ajánlattevők által összesen
benyújtott ajánlati mennyiség nem éri el a Kiíró által felkínált mennyiséget
(Aluljegyzés). Ekkor az adott Árverési körben tett összes érvényes Ajánlat
elfogadásra és kielégítésre kerül az adott Árverési körben érvényes Ajánlati
árral. Az Ajánlattevők az Ajánlatukban szereplő mennyiséget nyerik el. Az
árverés ebben az esetben lezárul.
 Amennyiben bármely Árverési körben az összesített ajánlati mennyiség
meghaladja a felkínált mennyiséget, akkor Túljegyzésről beszélünk. Ekkor a
Kiíró saját hatáskörben eldönti, hogy:
eredményesen lezárja az árverést és az Ajánlattevők által elnyert mennyiségeket a
(legutolsó) túljegyzett Árverési kör ajánlati árának és ajánlati mennyiségeinek
megfelelően arányos elosztással határozza meg.
lezárja az adott Árverési kört („Túljegyzés”-t hirdet az Árverési kör eredményeként),
és egy következő Árverési kör megnyitásával folytatja az Árverést, melyben növeli az
Ajánlati árat. Az ajánlati mennyiség ekkor a következő körben nem változik. Az
árverési körök mindaddig folytatódhatnak, amíg „Pontos jegyzés” vagy
„Jegyzéshiány” vagy „Aluljegyzés” alakul ki.
 Az első Árverési kört követő bármely Árverési körben nem érkezik érvényes
Ajánlat (Jegyzéshiány). Ebben az esetben a Kiíró az árverést
eredménytelennek nyilváníthatja vagy egy következő Árverési kört hirdethet
meg.
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3) Eredményhirdetés
Az értékelést az – adott árverési körre vonatkozó – eredményhirdetés követi.
Az eredményhirdetés során az adott körre vonatkozóan ismertetésre
kerülnek a következő információk: aktuális Árverési kör száma, adott körben
érvényes Ajánlati ár, az elnyert mennyiségek és az „Aluljegyzés”, „Pontos
jegyzés”, ”Túljegyzés”, vagy „Jegyzéshiány” ténye.

5. 5.

Végső eredményhirdetés
A sikeres árverést követően a Kiíró jegyzőkönyvben rögzíti az árverés eredményét
Ajánlattevőnként (értékesített tárolói kapacitások, az árverésen kialakult ajánlati ár). A
Kiíró értesíti a nyertes Ajánlattevő(ke)t arról, hogy a szerződéskötéssel kapcsolatosan
kivel vegye(ék) fel a kapcsolatot.
Valamennyi nyertes Ajánlattevő és a többi, nem nyertes Ajánlattevő is kizárólag a rá
vonatkozó információkat kapja meg a Kiírótól.
Az aluljegyzés következtében megmaradt tárolói kapacitást a Kiíró meghirdeti és
érkezési sorrendben az adott árverés záró árán értékesíti a jelentkezők részére.
Amennyiben a Kiíró a végső eredményhirdetéssel elfogadta az Ajánlattevő ajánlatát,
akkor az elfogadott ajánlat szerinti csomagokra a jelen szabályzat mellékletében
meghatározott – és az Ajánlattevő által az árverési nyilatkozatban elfogadott –
kizárólagos szerződési feltételek alapján az Ajánlattevőnek szerződéskötési
kötelezettsége keletkezik, amelynek elmulasztása esetén a Kiírót megilleti az Ajánlati
biztosíték.
Az árverést követően az elnyert mennyiségekre a Kiíró és a nyertes Ajánlattevők a
„Földgáztárolási szerződéseket”, az árverést követő 5 munkanapon belül megkötik.
Az Ajánlattevő által elnyert kapacitás mennyiségek fizetési feltételeit a Földgáztárolási
mintaszerződés írja le.

5. 6.

Érvénytelen árverés
A Kiíró az árverést érvénytelennek nyilváníthatja, amennyiben:
 az árverés során előre nem látható technikai problémák merülnek fel, amelyeket a
Kiíró nem képes elhárítani. Ilyen esetben az árverésre később meghirdetett
időpontban kerül sor. Az ily módon megtartott árverésre vonatkozó szabályokról a
Kiíró tájékoztatást tesz közzé az internetes honlapján.
 valamelyik Ajánlattevő nem megfelelő árverési magatartást tanúsít, illetve
bizonyíthatóan tisztességtelen módszerek alkalmazásával a többi résztvevő érdekeit
megsértve jogosulatlan előnyt szerez, vagy kísérel megszerezni. Ilyen esetben az
árverésre később meghirdetett időpontban kerül sor, az árverés érvénytelenségét
okozó Ajánlattevő kizárásával. Az ily módon megtartott árverésre vonatkozó
szabályokról a Kiíró tájékoztatást tesz közzé az internetes honlapján.
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Kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az árverés teljes időtartama alatt indokolás
nélkül felfüggessze az árverést, vagy visszavonja az árverési felhívást. Visszavonás
esetén a Kiíró a biztosítékot 8 napon belül visszautalja, de semmilyen kártérítést
költségtérítést nem fizet.
Érvénytelen árverés esetén a Kiíró 3 munkanapon belül új árverést ír ki.
6.

MELLÉKLETEK
1. sz. melléklet: Regisztrációs adatlap
2. sz. melléklet: Árverési nyilatkozat
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Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Üzletszabályzat 5.1 számú melléklete: Tárolói Kapacitás Árverési Szabályzat I.

1. sz. melléklet

Regisztrációs Adatlap
Regisztrációs Adatlap a Magyar Földgáztároló Zrt. Kapacitás Árveréséhez
A sikeres regisztrációhoz valamennyi mező kitöltése szükséges, kivéve a Regisztrációs
kódot, amelyről a Pályázó a sikeres regisztrációt követően kap értesítést.

Cég adatai:
Cégnév
Ország
Város
Utca/tér
Irányítószám
Az árverésen résztvevő képviselő adatai:
Képviselő neve:
Személyi igazolvány/Útlevél száma:
Születési dátum év/hónap/nap:
E-mail:
Telefon/ Mobil:
Fax:

Regisztrációs kód (A Kiíró a regisztrációval egy időben adja):
Kelt: …………….…..…...

……..……………………………
cégszerű aláírás
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Üzletszabályzat 5.1 számú melléklete: Tárolói Kapacitás Árverési Szabályzat I.
2. sz. melléklet

Árverési Nyilatkozat

A Magyar Földgáztároló Zrt-nél tartandó kapacitás árverésére (MFGT Székház,
1138 Budapest, Váci út 144-150.) vonatkozó részvételi feltételek elfogadásáról.
Alulírott:

székhely:

Adószám/adóazonosító szám:

_________________

Bankszámlaszám:

_________________

mint Ajánlattevő nyilatkozik az alábbi feltételek elfogadásáról:
1. Ajánlattevő kijelenti, hogy elfogadja az MFGT-nél tartandó kapacitás
árverésére (MFGT Székház, 1138 Budapest, Váci út 144-150.) vonatkozó
szabályzatot. Az árverés és az azt megelőző regisztrációs eljárás során az abban
foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti.
2. Ajánlattevő elfogadja, hogy a sikeres licitálást követő szerződéskötésre
vonatkozóan az árverési kiíráshoz csatolt „Földgáztárolási szerződés/ek” – és az
abban foglalt szerződéses rendelkezések változtatás nélkül –, valamint az MFGT
Üzletszabályzata az irányadó.

Kelt:………………………..

--------------------------------Ajánlattevő cégszerű aláírása
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Üzletszabályzat 5.2 számú melléklete:
Tárolói Kapacitás Árverési Szabályzat II./A:
5.2

TÁROLÓI KAPACITÁS ÁRVERÉSI SZABÁLYZAT II./A.

MAGYAR FÖLDGÁZTÁROLÓ ZRT.

TÁROLÓI KAPACITÁS ÁRVERÉSI SZABÁLYZAT II./A
ESETI KAPACITÁS ÁRVERÉS ESETÉN
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Üzletszabályzat 5.2 számú melléklete:
Tárolói Kapacitás Árverési Szabályzat II./A:
TARTALOMJEGYZÉK

1.

BEVEZETÉS, A SZABÁLYZAT CÉLJA

2.

SZABÁLYZAT TÁRGYA, HATÁLYA

3.

HIVATKOZÁSOK

4.

FOGALMAK

5.

AZ ÁRVERÉS MENETE
5.1.....................................................................................................
5.2............................

Az árverés meghirdetése

A regisztrációs eljárás és lebonyolítása, regisztráció általános szabályai

5.2.1 ...........................................................................................ELŐZETES REGISZTRÁCIÓS ELJÁRÁS
5.2.2 .............................................. REGISZTRÁCIÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI ÉS AJÁNLATTÉTEL

6.

5.3.

Az árverés általános szabályai

5.4.

A kapacitás árverés lebonyolítása

5.5.

Árverés

5.6.

Eredményhirdetés

5.7.

Érvénytelen árverés

MELLÉKLETEK
1. sz. melléklet: Ajánlat
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Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Üzletszabályzat 5.2 számú melléklete:
Tárolói Kapacitás Árverési Szabályzat II./A:

1.

BEVEZETÉS, A SZABÁLYZAT CÉLJA

Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/73/EK Irányelve a földgáz belső
piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről
meghatározza, hogy a földgáztárolókhoz való hozzáférés biztosítása objektív, átlátható és
megkülönböztetéstől mentes kritériumok alapján kell, hogy történjen.
Jelen árverési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy bemutassa a Magyar
Földgáztároló Zrt. (a továbbiakban: MFGT) által meghirdetett és lebonyolítani tervezett eseti
kapacitás árverési eljárást, a részvétel keretfeltételeit, az árverés keret szabályait.

2.

A SZABÁLYZAT TÁRGYA, HATÁLYA

Jelen Szabályzat tájékoztatást nyújt az árverésen résztvevők köréről, az árverés tárgyát
képező szolgáltatásról, valamint a kapacitás árverés lebonyolításának folyamatáról. Az
érvényes és eredményes árverést követően az MFGT, mint Kiíró és a nyertes ajánlatot tevő
Ajánlattevő megkötik az általános kereskedelmi, elszámolási és fizetési szerződési
feltételeket, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit tartalmazó Földgáztárolási
szerződést. A Földgáztárolási szerződés az aktuális kiírás mellékletét képezi.
A szabályzat hatálya kiterjed,

3.

-

a kapacitás árverésen részt venni kívánó, a Szabályzatban meghatározott
Ajánlattevőkre, illetve eljáró képviselőikre;

-

az eseti kapacitás árverést meghirdető, lebonyolító, és az azon szolgáltatást felkínáló
Kiíróra, és a nevében eljáró képviselőre, illetve az általa a kapacitás árverés
lebonyolításához igénybe vett közreműködőkre.

HIVATKOZÁSOK

Az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/73/EK Irányelve

4.

FOGALMAK

A fejezetrész célja, hogy a szabályzatban szereplő fogalmak értelmezése minden érintett
számára egyértelmű legyen. A pénzügyi fogalmak esetében csak az árveréshez szorosan
kötődő fogalmak magyarázata található meg e fejezetben.
Ajánlat:

A kapacitás árverésen az Ajánlattevők által benyújtott
Ajánlati ár és a hozzá benyújtott kapacitás lekötési igény (1.
sz. melléklet). Az Ajánlat érvényes, amennyiben az Ajánlati ár
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Üzletszabályzat 5.2 számú melléklete:
Tárolói Kapacitás Árverési Szabályzat II./A:
meghaladja a Minimum árat, de nem haladja meg a
Maximum árat és minden egyéb, kiírásban meghatározott
feltételnek megfelel.
Ajánlati ár:

Az árverés során felajánlott kapacitás csomagokra az
Ajánlattevő által felajánlott ár, amely az árverés pénzneme
szerint értendő. és amely nem lehet nagyobb, mint a
maximum ár. Ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.

Ajánlati biztosíték:

A Kiíró által – diszkrecionális jogkörben - meghatározható
pénzügyi biztosíték óvadék formájában, amelynek mértékét
a Kiíró az ajánlat kiírásában határozhatja meg. Amennyiben a
Kiíró óvadékot határoz meg az óvadék összegét az
Ajánlattevőnek az árverést megelőző munkanap 12:00 óráig
be kell fizetnie az MFGT számlájára. Az óvadék határidőre
történő befizetésének elmulasztása az árverésen való
indulást kizárja. Az óvadék az alább meghatározott
bánatpénz megfizetésének biztosítékaként szolgál. Az
Ajánlattevő az óvadék összegével megegyező összegű
bánatpénzt köteles fizetni, ha az árverést követő 5
munkanapon belül elmulasztja a földgáztárolási szerződés
aláírását. Az eljárás lefolytatását követően, a földgáztárolási
szerződés megkötésére jogosult Ajánlattevők az óvadék
összegét a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül
visszakapják. Az eredménytelen Ajánlatot tevő Ajánlattevők,
amelyek megfizették az óvadék összegét, visszakapják az
óvadék összegét 5 napon belül.

Ajánlati időszak:

Az
árverésen
meghirdetett
tárolói
kapacitások
igénybevételének
időtartama.
A
kapacitások
elérhetőségének időpontját a Kiíró az árverési kiírásban
rögzíti.

Ajánlati mennyiség:

Az a kapacitás mennyiség (kapacitás csomagok száma),
amely lekötésére az Ajánlattevő az Ajánlati árán ajánlatot
tesz.

Ajánlattevő:

Magyarországon földgáztárolói kapacitás lekötésre jogosult
Rendszerhasználók köre, aki ajánlatot nyújt be az árverési
kiírásnak megfelelően.

Aluljegyzés:

Kiíró által felkínált kapacitás mennyiségtől elmaradó, azt el
nem érő - az Ajánlattevők által összesen benyújtott kapacitás
lekötési igény - mennyiség.

Árverési kör:

Az árverésen a következő folyamatok értendők egy Árverési
körbe: az Ajánlatok beadása a kapacitás csomagokra
meghatározott határidőig, ezt követően a beérkezett
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Üzletszabályzat 5.2 számú melléklete:
Tárolói Kapacitás Árverési Szabályzat II./A:
Ajánlatok feldolgozása, értékelése és az árverés
eredményének közlése az Ajánlattevőkkel.
Eredménytelen ajánlat:

az az ajánlat, amely a Kiíró által az értékelés során nem kerül
elfogadásra.

Földgáztárolási szerződés:

A nyertes Ajánlattevő(k) és a Kiíró között az árverésen
értékesített
kapacitáscsomagok
lekötésére
létrejött
szerződés, amely minden esetben a nyilvános kapacitás
árverési felhívás mellékletét képezi.

Maximum ár:

Tarifarendeletek által meghatározott egységnyi kapacitás
csomag ára.

Jegyzéshiány:

Nem érkezik érvényes ajánlat az árverésen felkínált kapacitás
csomagokra.

Kiíró:

A Magyar Földgáztároló Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci
út 144-150., cégjegyzékszám: 01-10-015043) mint
földgáztároló engedélyes.

Minimum ár:

a Kiíró által meghatározott legkisebb egységár, amely alatti
ajánlati ár esetén az adott ajánlat eredménytelen. A
Minimum árat a Kiíró az ajánlattétel határidejének lejártáig
meghatározza, de nem hozza nyilvánosságra. A Kiíró a
Minimum árat az ajánlattétel határidejének lejártát
követően, de a beérkezett ajánlatok megismerése – azaz a
zárt borítékok felbontása – előtt közjegyző jelenlétében
jegyzőkönyvben rögzíti.

MFGT:

A Magyar Földgáztároló Zrt. jelen szabályzatban rövidített
neve; a Kiíró

Pontos jegyzés:

Az Ajánlattevők összesített kapacitás igénye, amely
megegyezik a Kiíró által felkínált kapacitás mennyiséggel.

Regisztrációs eljárás:

A részvételhez szükséges dokumentumok hiánytalan
benyújtása az árverést megelőzően. A Regisztrációs eljárás
időpontját és a benyújtandó dokumentumokat az MFGT
hirdetményben közzéteszi, melyet követően a benyújtott
dokumentumok az adott tárolói évre elfogadásra kerülnek.
Regisztrációra az egyes árveréseket megelőzően is van
lehetőség.

Résztvevő

Magyarországon földgáztárolói kapacitás lekötésre jogosult
Rendszerhasználók köre, aki sikeresen részt vett a
Regisztrációs eljáráson.

Túljegyzés:

Az Ajánlattevők összesített kapacitás igénye, amely
meghaladja a Kiíró által felkínált kapacitás mennyiséget.
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Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Üzletszabályzat 5.2 számú melléklete:
Tárolói Kapacitás Árverési Szabályzat II./A:

5.

AZ ÁRVERÉS MENETE

5.1

Az Árverés meghirdetése
A kapacitás árverés meghirdetése nyilvános, az MFGT honlapján és e-mailen keresztül
történik az összes Magyarországon földgáztárolói kapacitás lekötésre jogosult
Rendszerhasználó számára.
A Kiíró a konkrét árverésre vonatkozó árverési szabályzatot az árverési felhívással és a
földgáztárolási
mintaszerződéssel
együtt
közzé
teszi
a
honlapján
(www.magyarfoldgaztarolo.hu).
A Kiíró az árverési felhívásban a következő információkat adja meg:


A regisztrációhoz szükséges dokumentumok
elérhetőségét, beérkezésének határidejét



A meghirdetett kapacitás csomagok méretét és mennyiségét



A kapacitás csomag/csomagok Maximum árát



Eseti árverésnél az Ajánlati időszak pontos meghatározását;



A kapacitás árverés pontos időpontját és helyét



Az Ajánlat beérkezésének határidejét



Az ajánlatok érvényességi feltételeit



Az árverés részletes lebonyolítási szabályait



A kapcsolattartók nevét és elérhetőségét



A Kiíró által meghatározható Ajánlati biztosíték típusát és mértékét



Az árverési kiírás tartalmazza a Földgáztárolási szerződést, ami
rögzíti az általános, kereskedelmi, elszámolási és fizetési szerződési
feltételeket, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit.

megnevezését,

Az árverés meghirdetését követően az árveréssel kapcsolatos további kérdések
megválaszolására és információszolgáltatásra a Kiíró által kijelölt kapcsolattartó
jogosult.
A Kiíró az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli az eljárás során tudomására
jutott adatokat.

5.2

A Regisztrációs eljárás és lebonyolítása, regisztráció általános szabályai

5.2.1 Előzetes regisztrációs eljárás
A Kiíró az időszakot megelőzően meghirdet egy időintervallumot, melynek keretén
belül a részvételi szándékkal bíró társaságok a szükséges dokumentumok
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Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Üzletszabályzat 5.2 számú melléklete:
Tárolói Kapacitás Árverési Szabályzat II./A:
benyújtásával regisztrálhatnak az adott tárolói évben meghirdetésre kerülő
árverésekre.
Az időintervallumot az MFGT honlapján a Kiírásban teszi közzé.
A regisztrációra lehetőség van tárolói év folyamán is, azonos feltételekkel.
Amennyiben a Regisztrációs eljárást követően, adott tárolói éven belül bármely
dokumentum tartalmában vagy a meghatalmazott személy(ek) körében változás
következik be, az érintett dokumentumot a Résztvevő / Ajánlattevő köteles
haladéktalanul elküldeni a Kiíró számára, ellenkező esetben a Résztvevő / Ajánlattevő
kizárható az árverési folyamatból. A frissített dokumentumok beküldésének
elmulasztásából eredő mindennemű közvetlen vagy közvetett kárért a beküldést
elmulasztó társaság felel, a Kiíróval és harmadik személyekkel szemben is.
5.2.2 A Regisztráció általános szabályai és Ajánlattétel
A kapacitás árverésen történő részvétel első lépése a Regisztrációs eljáráson való
részvétel (annak, aki az előzetes Regisztrációs eljáráson nem vett részt), melynek
során a részvételi szándékkal bíró társaság elküldi a szükséges dokumentumokat a
Kiíró számára.
A kapacitás árverésen csak azok a kapacitásigénylők tehetnek ajánlatot, akik
jogosultak a tárolói hozzáférésre, valamint a Regisztrációs eljárás során beküldött
dokumentumai elfogadásra kerültek.
a. A Regisztrációs eljárás során beküldendő dokumentumok:


30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat mind belföldön mind külföldön
bejegyzett gazdasági társaság esetén, és külföldön bejegyzett gazdasági
társaság esetén, annak magyar vagy angol nyelvű (nem szükséges, hogy
hitelesített legyen, Magyarországon bejegyzett társaság esetében az
Igazságügyi Minisztérium-i online verzió elfogadott – http://www.ecegjegyzek.hu/ ) fordítása, másolatban.



Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok esetén az ajánlatot
aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)nak/ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-mintá(i)nak másolata.



Külföldön bejegyzett gazdasági társaságok esetén az ajánlatot aláíró
cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)nak/ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-mintá(i)nak másolata és ezek magyar, vagy angol
nyelvű fordításának másolata; vagy két tanú előtt saját kezűleg aláírt
aláírás-mintájának eredeti példánya és ennek magyar, vagy angol nyelvű
fordításának másolata és utóbbi esetén az aláíró valamely személyes
okmányának az aláírást tartalmazó oldalának másolata magyarul vagy
angolul (postai vagy e-mail üzenet útján).



Továbbá, amennyiben az előbbi dokumentumokat meghatalmazott írja alá
a fentieken túl szükséges a meghatalmazott személy valamely személyes
okmányának az aláírást tartalmazó oldalának másolata is, a meghatalmazó
cégjegyzésre jogosult személyre vonatkozó fenti szabályok mellett. A
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Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Üzletszabályzat 5.2 számú melléklete:
Tárolói Kapacitás Árverési Szabályzat II./A:
meghatalmazásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a meghatalmazott
jogosult a az Ajánlattétel során képviselni a kapacitásigénylőt.
Amennyiben a Regisztrációs eljárást követően, adott tárolói éven belül bármely
fentebb írt dokumentum tartalmában vagy a meghatalmazott személy(ek) körében
változás következik be, az érintett és frissített dokumentumot az Ajánlattevő köteles
haladéktalanul elküldeni a Kiíró számára, ellenkező esetben az Ajánlattevő kizárható
az árverési folyamatból. A frissített dokumentumok megküldésének elmulasztásából
eredő mindennemű közvetlen vagy közvetett kárért a Résztvevő felel, a Kiíróval és
harmadik személyekkel szemben is.
b. Az Ajánlattétel során beküldendő dokumentum:


Cégszerűen aláírt Ajánlat (1. sz. melléklet) eredeti példánya, amelynek
aláírásával az Ajánlattevő igazolja részvételi szándékát, valamint az
Árverési Szabályzat és a Földgáztárolási mintaszerződés elfogadását.

A fentiekkel összhangban a kapacitás árverésen való részvétel feltétele az a) pontban
felsorolt dokumentumok, az adott tárolói évben a Résztvevő részéről a Kiíró által
meghirdetett Regisztrációs eljárás alkalmával vagy az árverést megelőzően egyedileg,
és a b) pontban megjelölt dokumentum minden esetben (árverésenként) való
beküldése. A Résztvevő bármely, korábban (tárolói éven belül) benyújtott
dokumentum tartalmi/formai (pl. aláírásra jogosult/meghatalmazott személyek köre,
azonosító okmánya, céget érintő adatok) változása esetén legkésőbb a következő
kapacitás árverésen való részvételét megelőzően a Kiírót értesíteni, illetve az érintett
dokumentumo(ka)t újra benyújtani köteles.
Amennyiben a részvételi szándékkal bíró társaság a szükséges (és aktualizált)
dokumentumo(ka)t nem küldi be, vagy a változásokról elmulasztja tájékoztatni a
Kiírót, úgy a kapacitás árverésre történő regisztrációja az érintett dokumentum(ok)
pótlásáig nem kerül elfogadásra. Továbbá a Résztvevő a Kiíró vagy harmadik személy,
az előbbi tájékoztatás elmulasztásából, vagy annak hibás teljesítésből eredő
mindennemű közvetett vagy közvetlen káráért teljes körűen felelős.
A Kiíró fenntartja a jogot, hogy – amennyiben a beküldött dokumentumok egyedi
vizsgálata során formai, illetve tartalmi hiányosságot, vagy egyéb nem megfelelőséget
(pl: késedelmet) tapasztal – hiánypótlásra szólíthatja fel a részvételi szándékkal bíró
társaságot, amely a hiánypótlás nem – a Kiíró által adott – határidőben történő
teljesítése vagy nem teljesítése esetén nem rendelkezhet érvényes regisztrációval az
adott tárolói évre vagy árverésre vonatkozóan.
Az Ajánlattevő képviseletére jogosult az Ajánlattevő képviseletére és cégjegyzésre
jogosult tisztségviselője, vagy az Ajánlattevő ilyen tisztségviselője (együttes
cégjegyzési jog esetén: tisztségviselői) által írásban meghatalmazott személy.
E dokumentumok a Kiíró számára történő eljuttatásának határideje a kapacitás
árverés időpontja. Szükséges a Regisztrációs eljárás során beküldendő dokumentumok
maradéktalan benyújtása a regisztráció Kiíró általi elfogadásához, amely történhet
postai úton vagy e-mail üzenet útján is, azonban utóbbi esetben szükséges az eredeti
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dokumentumok beküldése is, melynek elmaradása esetén a regisztráció érvénytelen,
így egy későbbi ajánlat sem kerülhet értékelésre.
Érvényes regisztráció esetén a Kiíró a regisztráció tényét e-mailen keresztül az
Ajánlattevő felé visszaigazolja.
A regisztráció során a Kiíró kötelezi magát arra vonatkozóan, hogy az árverésre
benyújtott adatokat titkosan kezeli, harmadik félnek nem szolgáltatja ki.
5.3

Az árverés általános szabályai
A regisztrált Ajánlattevők az árverés során nyílt piaci magatartást tanúsítanak, azaz
nem kezdeményeznek a Kiíró és más Ajánlattevők kapacitás árverési részvételét és
érdekeit sértő, az árverés során számukra jogosulatlan előnyöket biztosító háttér
megállapodásokat. Az Ajánlattevő vállalja és kijelenti, hogy senkivel sem köt vagy
kötött korábban olyan szerződést vagy bármiféle megegyezést, amely az árverés
tekintetében előnyhöz juttatná (pl. ajánlattételi szándék/viselkedés, stratégia, vagy az
Ajánlatok árainak egyeztetésére vonatkozóan).
Az Ajánlattevők elfogadják az Árverési szabályzatban leírtakat, tudomásul veszik, hogy
a szabályzatban foglaltak megsértése az Ajánlattevő azonnali kizárását vonja maga
után.

Az árverés lebonyolításához szükséges helyiséget és segédeszközöket a Kiíró
biztosítja.
Az árverés keretében a tárolói kapacitásokat a Kiíró


betárolási csúcskapacitás [kWh/nap], és / vagy



mobil kapacitások [kWh] és / vagy



kitárolási csúcskapacitás [kWh/nap] és / vagy



az esetleges egyéb szolgáltatáselemeket

tartalmazó csomagokban kínálja fel értékesítésre. A csomag kialakításakor bármely
kapacitás elem lehet 0. Ezt a Kiíró dönti el a rendelkezésre álló szabad kapacitások
ismeretében.
A kapacitás csomagok Maximum árát a Kiíró az árverési felhívásban teszi közzé.
5.4

A kapacitás árverés lebonyolítása
A kapacitás árverés a Kiíró által megjelölt helyszínen kerül lebonyolításra.
A kapacitás árverés egy árverési szakaszból áll:
A Kiíró által felkínált csomagokra az Ajánlattevők a Kiírásban meghatározott árverési
körben tehetnek Ajánlatot.
Az árverési kör előtt meghirdetésre kerülnek a felkínált kapacitáscsomagok – mint
Ajánlati mennyiség - és a Maximum ár.
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5.5.1

Árverés
1.

Ajánlatadás

A Kiíró meghirdeti a felkínált kapacitás csomagokat és egy csomag Maximum árát.
A Maximum ár rögzített. Ajánlatot benyújtani egy csomagra, vagy egész számú
többszörösére lehet, az Maximum ár alatti Ajánlati áron.
Az ajánlat tartalmazza az Ajánlattevő kapacitás lekötési igényét (csomagban
értendő), és az Ajánlati árat.
2.

Értékelés
Az ajánlat akkor érvényes, ha megfelel az Árverési meghirdetésben az ajánlatra
vonatkozó feltételeknek.
Az ajánlattétel során a rögzített ajánlatot az Ajánlattevő a benyújtást követően
nem módosíthatja, azt vissza nem vonhatja.
Az Ajánlattevő az általa beadott ajánlatra ajánlati kötöttséget vállal, amelynek
időtartama 15 munkanap.
A beadott ajánlatokat a Kiíró, közjegyző és / vagy a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal képviselője jelenlétében bontja fel. Egyebekben a bontás nem
nyilvános.
A késedelmesen beérkező, vagy hiányos ajánlatok érvénytelenek.
Amennyiben a beérkező érvényes ajánlatok ajánlati ára nem éri el a Minimum árat,
úgy az árverés érvényes, viszont eredménytelen és Földgáztárolási szerződés
megkötésére nem kerül sor. Ebben az esetben az adott ajánlat érvényes, de
eredménytelen ajánlatnak minősül.
Amennyiben legalább egy érvényes beérkező ajánlat mértéke (ajánlati ára) eléri a
Minimum árat, úgy az árverés eredményes és az adott (nyertes) Ajánlattevővel a
Kiíró Földgáztárolási szerződést köt.
Amennyiben több beérkező ajánlat ajánlati ára is eléri a Minimum árat, és az
ajánlati árak különbözőek, úgy a Kiíró ársorrend szerint, először a legmagasabb
árajánlatot adó nyertes Ajánlattevővel köt Földgáztárolási szerződést, majd ezt
követően a következő legmagasabb árat benyújtó nyertes Ajánlattevővel,
mindaddig, amíg valamennyi meghirdetett kapacitás csomag értékesítésre kerül.
Ebben az esetben előfordulhat, hogy a Kiíró egy vagy több nyertes Ajánlattevőnek a
kapacitásigényét csak részben elégíti ki.
Túligénylés esetén, amennyiben több beérkező ajánlat ajánlati ára is eléri a
Minimum árat, és az ajánlati árak megegyeznek egymással, a Kiíró a még elérhető
kapacitásokat pro rata alapon osztja szét a nyertes Ajánlattevők által igényelt
kapacitás csomagok arányában.

5.6

Eredményhirdetés
Az árverést követően az eljáró közjegyző jegyzőkönyvben rögzíti az árverés
eredményét Ajánlattevőnként (ajánlati ár, igényelt és értékesített kapacitás csomagok,
valamint ajánlati időszak), vagy az árverés eredménytelenségét. A jegyzőkönyv nem
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nyilvános. A Kiíró értesíti a nyertes Ajánlattevőt az árverés rá vonatkozó
eredményéről, valamint arról, hogy a szerződéskötéssel kapcsolatosan kivel vegye fel
a kapcsolatot.
Valamennyi Ajánlattevő kizárólag a rá vonatkozó információkat kapja meg a Kiírótól.
Amennyiben az Ajánlattevő ajánlata eredményes, akkor az ajánlat szerinti csomagokra
a jelen szabályzat mellékletében meghatározott – és az Ajánlattevő által az árverési
nyilatkozatban elfogadott – kizárólagos szerződési feltételek alapján az Ajánlattevőnek
szerződéskötési kötelezettsége keletkezik, amely nem teljesítése esetén a Kiírót
megilleti az Ajánlati biztosíték.
Az árverést követően - amennyiben az Ajánlattevő érvényes és eredményes ajánlatot
adott - az elnyert mennyiségre a Kiíró és a nyertes Ajánlattevő az Ajánlati felhívás
mellékleteként szereplő „Földgáztárolási szerződést” az árverés követő 5 munkanapon
belül megkötik.
A nyertes Ajánlattevő által elnyert kapacitásmennyiségek fizetési feltételeit a
„Földgáztárolási szerződés” határozza meg.
5.7

Érvénytelen Árverés

A Kiíró a kapacitás árverést érvénytelennek nyilváníthatja, amennyiben:


az árverés során előre nem látható technikai problémák merülnek fel, amelyeket a
Kiíró nem képes elhárítani. Ilyen esetben az árverésre később meghirdetett
időpontban kerül sor. Az ily módon megtartott árverésre vonatkozó szabályokról a
Kiíró tájékoztatást tesz közzé az internetes honlapján.



valamelyik Ajánlattevő nem megfelelő árverési magatartást tanúsít, illetve
bizonyíthatóan tisztességtelen módszerek alkalmazásával a többi Ajánlattevő
érdekeit megsértve jogosulatlan előnyt szerez, vagy kísérel megszerezni. Ilyen
esetben az árverésre később meghirdetett időpontban kerül sor, az árverés
érvénytelenségét okozó Ajánlattevő kizárásával. Az ily módon megtartott árverésre
vonatkozó szabályokról a Kiíró tájékoztatást tesz közzé az internetes honlapján.
Kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az árverés teljes időtartama alatt
indokolás nélkül felfüggessze az árverést, vagy visszavonja a kapacitás árverési
felhívást. Visszavonás esetén a Kiíró a biztosítékot 8 napon belül visszautalja, de
semmilyen kártérítést, költségtérítést nem fizet.

Kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy esetenként a jelen árverési szabályzatban
foglaltaktól eltérő feltételekkel írjon ki árverést.

6.

MELLÉKLETEK
1. sz. melléklet: Ajánlat
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AJÁNLAT
a Magyar Földgáztároló Zrt. Eseti ……. . számú Kapacitás Árveréséhez
Az érvényes ajánlatadáshoz valamennyi mező kitöltése szükséges.
Cég adatai:
Cégnév: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Székhely:………………………………………………………………………………………………………………………..
Levelezési cím (amennyiben eltérő): ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Számlázási cím (amennyiben eltérő): ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Számlavezető pénzintézete: ……………………………………………………………………………………………
Bankszámlaszáma: ………………………………………………………………………………………………………….
Adószám/adóazonosító szám: ………………………………………………………………………………………..
Cégbíróság és cégjegyzék száma: ……………………………………………………………………………………
EIC kód: ……………………………………………….
Shipper kód: ………………………………………..

Kapcsolattartók Szerződést érintő kérdésekben:
Név: ………………….……………………….………….
Tel: ………………….……………………….…………..
Fax: …………………………………….…………………
E-mail:………………………….……………………….

Kapcsolattartók Napi operatív kapcsolattartás témáiban:
Név: ………………….……………………….………….
Tel:…………………..……………………….…………..
Fax: …………………………………….…………………
E-mail:………………………….……………………….
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Ajánlatadásra jogosultképviselő(k) adatai:
Ajánlatadásra jogosult(ak) neve:……………………………………………………………………………………
Személyi igazolvány/Útlevél száma:.…………………………………………………………..…………………
Születési dátum év/hónap/nap: .………………………………………………………………..…………………
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………….…………………
Telefon/ Mobil: ………………………………………………………………………………………….…………………
Fax: .…………………………………………………………………………………………………………….……………….
Szerződést aláíró személy(ek) neve és beosztása: ……………………………………………………….
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………
Ajánlat adatai
Ajánlati ár:………………..……………………… Ft/kWh
Ajánlati csomagszám: ……………………… db

Az Ajánlattevő nyilatkozik az alábbi feltételek elfogadásáról:
1. Ajánlattevő kijelenti, hogy elfogadja az MFGT-nél tartandó kapacitás árverésére
(MFGT Székház, 1138 Budapest, Váci út 144-150.) vonatkozó szabályzatot. Az árverés
és az azt megelőző regisztrációs eljárás során az abban foglaltakat magára nézve
kötelezőnek tekinti.
2. Ajánlattevő elfogadja, hogy az érvényes és eredményes ajánlattételt követő
szerződéskötésre vonatkozóan az árverési kiíráshoz csatolt „Földgáztárolási
szerződés/ek” – és az abban foglalt szerződéses rendelkezések változtatás nélkül –,
valamint az MFGT Üzletszabályzata az irányadó.
3. Az Ajánlattevő kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben az Árverési Meghirdetésben
felsorolt regisztrációhoz szükséges dokumentumok tartalmában, a beadást követően
bekövetkező változásokról elmulasztja tájékoztatni az MFGT-t, vagy a szükséges
dokumentumo(ka)t nem küldi be, úgy a kapacitás árverésre benyújtott ajánlata nem
kerül elfogadásra. Továbbá az Ajánlattevő elfogadja, hogy az MFGT vagy harmadik
személy, az előbbi tájékoztatás elmulasztásából, vagy annak hibás teljesítésből eredő
mindennemű közvetett vagy közvetlen káráért teljes körűen felelős.

Kelt:………………………..
………………………………………
Képviseletre jogosult cégszerű aláírása
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ESETI ELEKTRONIKUS KAPACITÁS ÁRVERÉS ESETÉN
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1

BEVEZETÉS, A SZABÁLYZAT CÉLJA

Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/73/EK Irányelve a földgáz belső
piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről
meghatározza, hogy a földgáztárolókhoz való hozzáférés biztosítása objektív, átlátható és
megkülönböztetéstől mentes kritériumok alapján kell, hogy történjen.
Jelen árverési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy bemutassa a Magyar
Földgáztároló Zrt. (a továbbiakban: MFGT) által meghirdetett és lebonyolítani tervezett eseti
elektronikus kapacitás árverési eljárást, a részvétel keretfeltételeit, az árverés
keretszabályait.

2

A SZABÁLYZAT TÁRGYA, HATÁLYA

Jelen Szabályzat tájékoztatást nyújt az árverésen résztvevők köréről, az árverés tárgyát
képező szolgáltatásról, valamint a kapacitás árverés lebonyolításának folyamatáról. Az
eredményes árverést követően az MFGT, mint Kiíró és a nyertes Ajánlattevő megkötik az
általános kereskedelmi, elszámolási és fizetési szerződési feltételeket, a szerződő felek jogait
és kötelezettségeit tartalmazó Földgáztárolási szerződést. A Földgáztárolási szerződés az
aktuális kiírás mellékletét képezi.
A szabályzat hatálya kiterjed,
-

a kapacitás árverésen részt venni kívánó, a Szabályzatban meghatározott
Ajánlattevőkre, illetve eljáró képviselőikre;

-

az eseti kapacitás árverést meghirdető, lebonyolító, és az azon szolgáltatást felkínáló
Kiíróra, és a nevében eljáró képviselőre, illetve az általa a kapacitás árverés
lebonyolításához igénybe vett közreműködőkre.

3

HIVATKOZÁSOK

Az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/73/EK Irányelve

4

FOGALMAK

A fejezetrész célja, hogy a szabályzatban szereplő fogalmak értelmezése minden érintett
számára egyértelmű legyen. A pénzügyi fogalmak esetében csak az árveréshez szorosan
kötődő fogalmak magyarázata található meg e fejezetben.

Ajánlat

Ajánlati ár

A kapacitás árverésen az Ajánlattevők által benyújtott Ajánlati ár és a
hozzá benyújtott kapacitás lekötési igény. Az Ajánlat érvényes,
amennyiben az Ajánlati ár meghaladja a Minimum árat, de nem
haladja meg a Maximum árat és minden egyéb, kiírásban
meghatározott feltételnek megfelel.
Az árverés során felajánlott kapacitás csomagokra az Ajánlattevő által
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felajánlott ár, amely az árverés pénzneme szerint értendő, és amely
nem lehet nagyobb, mint a maximum ár. Ellenkező esetben az ajánlat
érvénytelen.
Ajánlatbeadás
Amikor a meghirdetett árverésre az Ajánlattevők ajánlatot nyújthatnak
szakasz
be.
Ajánlati ár egysége Az Ajánlati ár legkisebb helyi értéke.
A Kiíró által - diszkrecionális jogkörben - meghatározható pénzügyi
biztosíték óvadék formájában, amelynek mértékét a Kiíró az ajánlat
kiírásában határozhatja meg. Amennyiben a Kiíró óvadékot határoz
meg az óvadék összegét az Ajánlattevőnek az árverést megelőző
munkanap 12:00 óráig be kell fizetnie az MFGT számlájára. Az óvadék
határidőre történő befizetésének elmulasztása az árverésen való
indulást kizárja. Az óvadék az alább meghatározott bánatpénz
Ajánlati biztosíték megfizetésének biztosítékaként szolgál. Az Ajánlattevő az óvadék
összegével megegyező összegű bánatpénzt köteles fizetni, ha az
árverést követő 5 munkanapon belül elmulasztja a földgáztárolási
szerződés aláírását. Az eljárás lefolytatását követően, a földgáztárolási
szerződés megkötésére jogosult Ajánlattevők az óvadék összegét a
szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül visszakapják. Az
érvénytelen Ajánlatot tevő Ajánlattevők, amelyek megfizették az
óvadék összegét, visszakapják az óvadék összegét 5 napon belül.
Az árverésen meghirdetett tárolói kapacitások igénybevételének
Ajánlati időszak /
időtartama. A kapacitások elérhetőségének időpontját a Kiíró az
Időszak
Árverési kiírásban rögzíti.
Ajánlati
Az a kapacitás mennyiség (kapacitás csomagok száma), amely
mennyiség
lekötésére az Ajánlattevő az Ajánlati árán ajánlatot tesz.
Magyarországon földgáztárolói kapacitás lekötésre jogosult
Rendszerhasználók köre, aki ajánlatot nyújt be az Árverési kiírásnak
Ajánlattevő
megfelelően. Elektronikus árverés esetén a tárolási igénnyel és joggal
rendelkező szervezet által előzőleg a regisztrációs eljárás során
Meghatalmazott személy járhat el az Ajánlattevő nevében.
Az
árverési
folyamat
egyes
szakaszai:
Árverés státusz
Definiált/Meghirdetett/Ajánlatbeadás/Kiértékelés/Kiértékelt/Archiválá
s.
Kiíró által felkínált kapacitás mennyiségtől elmaradó, azt el nem érő Aluljegyzés
az Ajánlattevők által összesen benyújtott kapacitás lekötési igény mennyiség.
Az Ajánlattevő látja bármely szervezet által leadott ajánlatokat a
Anonim
Kiértékelt státusz alatt, de magát a szervezet nevét nem.
eredményhirdetés
Alkalmazásáról, az Ajánlattevőt az MFGT a kiírásban előre értesíti.
Az árverés a kiértékelést követően kikerül az aktív árverések köréből,
Archiválás státusz
és az elérhető archívumba kerül.
Az árverésen a következő folyamatok értendők egy Árverési körbe: az
Ajánlatok beadása a kapacitás csomagokra meghatározott határidőig,
Árverési kör
ezt követően a beérkezett Ajánlatok feldolgozása, értékelése és az
árverés eredményének közlése az Ajánlattevőkkel.
Az MFGT Informatikai Platformjába (SMCS) integrált, zárt ajánlattételi
Árverési rendszer
rendszer.
Definiált státusz
Az árverés konfigurálás alatti állapota, meghirdetés előtt.
Érvénytelen
Az az ajánlat, amely a Kiíró által az értékelés során nem kerül
ajánlat
elfogadásra.
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Földgáztárolási
szerződés
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Kiértékelés státusz
Kiértékelt státusz
Kiíró
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Az ajánlattételi időszakban az Ajánlattevő érvénytelenítheti a
benyújtott ajánlatot.
A nyertes Ajánlattevő(k) és a Kiíró között az árverésen értékesített
kapacitáscsomagok lekötésére létrejött szerződés, amely minden
esetben a nyilvános kapacitás árverési felhívás mellékletét képezi.
Hatályos Tarifarendeletek által meghatározott egységnyi kapacitás
csomag ára.
A kapacitást igénylő társaság nevében eljáró személy, akit előzőleg
írásban a kapacitás Árverési folyamatában eljárásra feljogosítottak.
Az árverés közzétételi állapota, a jogosult Rendszerhasználók felé
publikált kiírás.
Nem érkezik (érvényes) ajánlat az árverésen felkínált kapacitás
csomagokra.
Az árverési rendszer ellenőrzi a benyújtott Ajánlatok érvényességét.
A rendszer értesíti az Ajánlattevőket az árverés eredményéről a
kiírástól függően privát, publikus vagy anonim módon.
A Magyar Földgáztároló Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 144150., cégjegyzékszám: 01-10-015043) mint földgáztároló engedélyes.

Legkisebb ajánlati
Minimum ajánlati csomagszám.
egység (csomag)
a Kiíró által meghatározott legkisebb egységár, amely alatti ajánlati ár
esetén az adott ajánlat érvénytelen. A Minimum árat a Kiíró az
Minimum ár
ajánlatbeadás státusz kezdetéig meghatározza és rögzíti a rendszerbe,
de nem hozza nyilvánosságra.
A Magyar Földgáztároló Zrt. jelen szabályzatban rövidített neve; a
MFGT
Kiíró.
Privát
Az Ajánlattevő csak a saját szervezete által leadott ajánlatokat láthatja.
eredményhirdetés Alkalmazásáról az Ajánlattevőt az MFGT a kiírásban előre értesíti.
Az Ajánlattevő a Kiértékelt státusz alatt látja bármely szervezet által
Publikus
leadott ajánlatokat, megjelölve a szervezetet is. Alkalmazásáról az
eredményhirdetés
Ajánlattevőt az MFGT a kiírásban előre értesíti.
A részvételhez szükséges dokumentumok hiánytalan benyújtása az
árverést megelőzően. A Regisztrációs eljárás időpontját és a
Regisztrációs
benyújtandó dokumentumokat az MFGT hirdetményben közzéteszi,
eljárás
melyet követően a benyújtott dokumentumok az adott tárolói évre
elfogadásra kerülnek. Regisztrációra az egyes árveréseket megelőzően
van lehetőség.
Regisztrációs
Regisztrációs eljárás sikeres lezárásához szükséges dokumentumok
határidő
benyújtásának határideje.
Túljegyzés esetén az ajánlati ár függvényében az ajánlattevők
igényének
részben
történő
kielégítése.
A
részteljesítés
Részteljesítés
igénybevételének lehetősége az árverési kiírásban kerül
meghatározásra.
Magyarországon földgáztárolói kapacitás lekötésre jogosult
Résztvevő
Rendszerhasználók köre, amelyek sikeresen részt vettek a Regisztrációs
eljáráson.
Az MFGT informatikai platformja, amelyen keresztül az elektronikus
SMCS
árverés lebonyolításra kerül.
Az Ajánlattevők összesített kapacitás igénye, amely meghaladja a Kiíró
Túljegyzés
által felkínált kapacitás mennyiséget.
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AZ ÁRVERÉS MENETE

A kapacitás árverés meghirdetése nyilvános, az MFGT honlapján és e-mailen keresztül
történik a földgáztárolói kapacitás lekötésre jogosult Rendszerhasználók számára.
A Kiíró a konkrét árverésre vonatkozó árverési szabályzatot az árverési felhívással és a
földgáztárolási
mintaszerződéssel
együtt
közzé
teszi
a
honlapján
(http://www.magyarfoldgaztarolo.hu), illetve az aukciós (https://auc.mfgt.hu/publication)
honlapon.
A Kiíró az árverési felhívásban a következő információkat adja meg:


A regisztrációhoz szükséges dokumentumok
elérhetőségét, beérkezésének határidejét



A meghirdetett kapacitás csomagok méretét és mennyiségét



A kapacitás csomag/csomagok Maximum árát



Ajánlati időszak pontos meghatározását



A kapacitás árverés pontos időpontját



Részteljesítés lehetőségét



Az Ajánlat beérkezésének határidejét



A beadható ajánlatok maximális számát



Legkisebb ajánlati egységet



Ajánlati ár egységét



Eredményhirdetés módját



Az ajánlatok érvényességi feltételeit



Az árverés részletes lebonyolítási szabályait



A kapcsolattartók nevét és elérhetőségét



A Kiíró által meghatározható Ajánlati biztosíték típusát és mértékét



Az árverési kiírás tartalmazza a Földgáztárolási szerződést, ami
rögzíti az általános, kereskedelmi, elszámolási és fizetési szerződési
feltételeket, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit.

megnevezését,

Az árverés meghirdetését követően az árveréssel kapcsolatos további kérdések
megválaszolására és információszolgáltatásra a Kiíró által kijelölt kapcsolattartó jogosult.
A Kiíró az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli az eljárás során tudomására jutott
adatokat.
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A Regisztrációs eljárás és lebonyolítása, regisztráció általános szabályai
5.1.1

Előzetes regisztrációs eljárás lebonyolítása

A Kiíró az árverési időszakot megelőzően meghirdet egy időintervallumot, melynek
keretén belül a részvételi szándékkal bíró társaságok a szükséges dokumentumok
benyújtásával regisztrálhatnak az adott tárolói évben meghirdetésre kerülő
árverésekre.
Az időintervallumot az MFGT honlapján a Kiírásban teszi közzé, valamint a regisztrált
felhasználók (Résztvevők) az SMCS rendszer által küldött automatikus e-mail útján is
értesülnek.
A regisztrációra lehetőség van tárolói év folyamán is, azonos feltételekkel.
Amennyiben a Regisztrációs eljárást követően, adott tárolói éven belül bármely
dokumentum tartalmában vagy a meghatalmazott személy(ek) körében változás
következik be, az érintett dokumentumot a Résztvevő / Ajánlattevő köteles
haladéktalanul elküldeni a Kiíró számára, ellenkező esetben a Résztvevő / Ajánlattevő
kizárható az árverési folyamatból. A frissített dokumentumok beküldésének
elmulasztásából eredő mindennemű közvetlen vagy közvetett kárért a beküldést
elmulasztó társaság felel, a Kiíróval és harmadik személyekkel szemben is.
5.1.2

Regisztráció általános szabályai

A kapacitás árverésen történő részvétel első lépése a fentiek szerinti Regisztrációs
eljáráson való részvétel, melynek során a részvételi szándékkal bíró társaság elküldi a
szükséges dokumentumokat a Kiíró számára, valamint kijelöli azon
Meghatalmazott(ak)at, akik a társaság nevében eljárhatnak az Árverési rendszerben.
A kapacitás árverésen csak azok a kapacitásigénylők tehetnek ajánlatot, akik az ÜKSZ
1.4.3 pontja alapján jogosultak a tárolói hozzáférésre, valamint a Regisztrációs eljárás
során beküldött dokumentumai elfogadásra kerültek.
A Regisztrációs eljárás során beküldendő dokumentumok:


30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat mind belföldön mind külföldön
bejegyzett gazdasági társaság esetén, és külföldön bejegyzett gazdasági
társaság esetén, annak magyar vagy angol nyelvű (nem szükséges, hogy
hitelesített legyen, Magyarországon bejegyzett társaság esetében az
Igazságügyi Minisztérium-i online verzió elfogadott – http://www.ecegjegyzek.hu/ ) fordítása, másolatban.



Meghatalmazás eredeti példánya (1. számú melléklet), amely feljogosítja a
Meghatalmazott(ak)at, hogy a kapacitás árverés folyamatában eljárjon
(eljárjanak) a kapacitást igénylő társaság, az Ajánlattevő nevében. A
meghatalmazásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a meghatalmazott
jogosult az Ajánlattétel során képviselni a kapacitásigénylőt.



Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok esetén a Meghatalmazást
aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)nak/ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-mintá(i)nak másolata.
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Külföldön bejegyzett gazdasági társaságok esetén az ajánlatot aláíró
cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)nak/ügyvéd által ellenjegyzett
aláírás-mintá(i)nak másolata és ezek magyar, vagy angol nyelvű fordításának
másolata; vagy két tanú előtt saját kezűleg aláírt aláírás-mintájának eredeti
példánya és ennek magyar, vagy angol nyelvű fordításának másolata és utóbbi
esetén az aláíró valamely személyes okmányának az aláírást tartalmazó
oldalának másolata magyarul vagy angolul (postai vagy e-mail üzenet útján).

Amennyiben a Regisztrációs eljárást követően, adott tárolói éven belül bármely
fentebb írt dokumentum tartalmában vagy a meghatalmazott személy(ek) körében
változás következik be, az érintett és frissített dokumentumot az Ajánlattevő köteles
haladéktalanul elküldeni a Kiíró számára, ellenkező esetben az Ajánlattevő kizárható
az árverési folyamatból. A frissített dokumentumok megküldésének elmulasztásából
eredő mindennemű közvetlen vagy közvetett kárért a Résztvevő felel, a Kiíróval és
harmadik személyekkel szemben is.
A fentiekkel összhangban a kapacitás árverésen való részvétel feltétele a felsorolt
dokumentumok, az adott tárolói évben a Résztvevő részéről a Kiíró által meghirdetett
Regisztrációs eljárás alkalmával vagy az árverést megelőzően egyedileg történő
beküldése. A Résztvevő bármely, korábban (tárolói éven belül) benyújtott
dokumentum tartalmi/formai (pl. aláírásra/ajánlattételre jogosult/meghatalmazott
személyek köre, azonosító okmánya, céget érintő adatok) változása esetén legkésőbb
a következő kapacitás árverésen való részvételét megelőzően a Kiírót értesíteni, illetve
az érintett dokumentumo(ka)t újra benyújtani köteles.
Amennyiben a részvételi szándékkal bíró társaság a szükséges (és aktualizált)
dokumentumo(ka)t nem küldi be, vagy a változásokról elmulasztja tájékoztatni a
Kiírót, úgy a kapacitás árverésre történő regisztrációja az érintett dokumentum(ok)
pótlásáig nem kerül elfogadásra. Továbbá a Résztvevő a Kiíró vagy harmadik személy,
az előbbi tájékoztatás elmulasztásából, vagy annak hibás teljesítésből eredő
mindennemű közvetett vagy közvetlen káráért teljes körűen felelős.
A Kiíró fenntartja a jogot, hogy – amennyiben a beküldött dokumentumok eseti
vizsgálata során formai, illetve tartalmi hiányosságot, vagy egyéb nem megfelelőséget
(pl: késedelmet) tapasztal – hiánypótlásra szólíthatja fel a részvételi szándékkal bíró
társaságot, amely a hiánypótlás nem – a Kiíró által adott – határidőben történő
teljesítése vagy nem teljesítése esetén nem rendelkezhet érvényes regisztrációval az
adott tárolói évre vagy árverésre vonatkozóan.
Az Ajánlattevő képviseletére jogosult az Ajánlattevő képviseletére és cégjegyzésre
jogosult tisztségviselője, vagy az Ajánlattevő ilyen tisztségviselője (együttes
cégjegyzési jog esetén: tisztségviselői) által írásban meghatalmazott személy.
E dokumentumok a Kiíró számára történő eljuttatásának határideje az MFGT által
kiírásban meghatározott időpont (Regisztrációs határidő). Szükséges a Regisztrációs
eljárás során beküldendő dokumentumok maradéktalan benyújtása a regisztráció Kiíró
általi elfogadásához, amely történhet postai úton vagy e-mail üzenet útján is, azonban
utóbbi esetben szükséges az eredeti dokumentumok beküldése is, melynek
elmaradása esetén a regisztráció érvénytelen, így egy későbbi ajánlat sem kerülhet
értékelésre.
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Érvényes regisztráció esetén a Kiíró a regisztráció tényét e-mailen keresztül az
Ajánlattevő felé visszaigazolja.
A regisztráció során a Kiíró kötelezi magát arra vonatkozóan, hogy az árverésre
benyújtott adatokat titkosan kezeli, harmadik félnek nem szolgáltatja ki.
Továbbá az MFGT a sikeres Regisztrációt követően nem vállal felelősséget érvényes
meghatalmazás hiányában eljáró személy által végzett árverési részvétel esetében
(elvesztett jelszó, jogosulatlan belépés az Árverési rendszerbe) az Ajánlattevőnek vagy
harmadik félnek okozott kárért.
5.2

A kapacitás árverés általános szabályai és lebonyolítása
5.2.1

A kapacitás árverés általános szabályai

A regisztrált Ajánlattevők az árverés során nyílt piaci magatartást tanúsítanak, azaz
nem kezdeményeznek a Kiíró és más Ajánlattevők kapacitás árverési részvételét és
érdekeit sértő, az árverés során számukra jogosulatlan előnyöket biztosító háttér
megállapodásokat. Az Ajánlattevő vállalja és kijelenti, hogy senkivel sem köt vagy
kötött korábban olyan szerződést vagy bármiféle megegyezést, amely az árverés
tekintetében előnyhöz juttatná (pl. ajánlattételi szándék/viselkedés, stratégia, vagy az
Ajánlatok árainak egyeztetésére vonatkozóan).
Az Ajánlattevők elfogadják az Árverési szabályzatban leírtakat, tudomásul veszik, hogy
a szabályzatban foglaltak megsértése az Ajánlattevő azonnali kizárását vonja maga
után.
Az árverés lebonyolításához szükséges elektronikus rendszert a Kiíró biztosítja.
Az árverés keretében a tárolói kapacitásokat a Kiíró


betárolási csúcskapacitás [kWh/nap], és / vagy



mobil kapacitások [kWh] és / vagy



kitárolási csúcskapacitás [kWh/nap] és / vagy



az esetleges egyéb szolgáltatáselemeket

tartalmazó csomagokban kínálja fel értékesítésre. A csomag kialakításakor bármely
kapacitás elem lehet 0. Ezt a Kiíró dönti el a rendelkezésre álló szabad kapacitások
ismeretében.
A kapacitás csomagok Maximum árát a Kiíró az árverési felhívásban teszi közzé.
5.3

A KAPACITÁS ÁRVERÉS LEBONYOLÍTÁSA
A kapacitás árverés a Kiíró által megjelölt informatikai platformján, az SMCS-be
integrált Árverési rendszeren keresztül kerül lebonyolításra. Az Árverési rendszerhez
csak az egyes társaságok által, előzőleg a Regisztrációs időszakban regisztrált és
feljogosított Meghatalmazottak férhetnek hozzá. A rendszerbe történő belépést
megelőzően a Résztvevő / Ajánlattevő a Meghatalmazott közbenjárásával kötelező
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érvénnyel elfogadja a felhasználási feltételeket, illetve a vonatkozó szabályzatokat
(Üzletszabályzat, Kapacitás Árverési Szabályzat II./B). A feltételek és szabályzatok
elfogadását követően az MFGT-nek nem áll módjában panaszt/észrevételt figyelembe
venni az árverési eljárás kapcsán.
Az árverési eljárást az MFGT az árverés bármely szakaszában indoklás nélkül
visszavonhatja, és egyidejűleg értesíti a Résztvevőket. Az MFGT bármely hatáskörén
kívül eső, rendszerelérést megnehezítő vagy megakadályozó hibáért felelősséget nem
vállal.
A kapacitás árverés a következő szakaszokból áll:
a. Definiálás
A Kiíró tételesen meghatározza az árverés paramétereit. Az Árverés státusza:
Definiált.
b. Meghirdetés
A Definiálást követően az árverés publikálásra kerül. Az MFGT honlapján bárki
által elérhető módon közzéteszi a meghirdetést. A regisztrált felhasználók
(Résztvevők) automatikus üzenetet kapnak SMCS-ből.
A meghirdetés tartalma megegyezik az 5.1. pontban foglaltakkal.
Az Árverés státusza: Meghirdetett.
c. Ajánlattétel
Az ajánlattételi időszakban kizárólag érvényes regisztrációval rendelkező
Ajánlattevő vagy annak Megbízottja nyújthatja be ajánlatát a Kiíró által felkínált
kapacitás csomagokra. A Kiíró előzőleg a meghirdetésben rögzíti a meghirdetett
mennyiséget, a legkisebb ajánlati egység mennyiségét, a Maximum árat illetve az
ajánlati időszakot.
Ajánlatot benyújtani egy csomagra, vagy egész számú többszörösére lehet, a
Maximum árat nem meghaladó Ajánlati áron. Az ajánlat tartalmazza az Ajánlattevő
kapacitás lekötési igényét (csomagszámot), és az Ajánlati árat.
Az Árverés státusza: Ajánlattétel.
Az Ajánlattételnek két lehetséges típusa közül a Kiíró a meghirdetésben rögzíti,
melyik kerül alkalmazásra:
1. Az árverésre egyidejűleg egy ajánlat nyújtható be: Az Ajánlattevő
árverésenként kizárólag egy ajánlatot adhat a meghirdetett kapacitás
csomagokra. Az Ajánlattétel időszaka alatt az Ajánlattevő korlátlan számú
alkalommal jegyezhet és vonhat vissza ajánlatot. Az időszak lezárását
követően további módosításra nincs lehetőség, a legutoljára benyújtott
ajánlat érvényes.
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2. Az árverésre egyidejűleg több Ajánlat nyújtható be: Az Ajánlattevő
árverésenként több ajánlatot adhat a meghirdetett kapacitás csomagokra.
Az Ajánlattétel időszaka alatt az Ajánlattevő korlátlan számú alkalommal
jegyezhet és vonhat vissza a Kiíró által előzőleg, a meghirdetésben rögzített
számú ajánlatot. Az időszak lezárását követően további módosításra nincs
lehetőség, a legutoljára benyújtott ajánlatok érvényesek.
d. Kiértékelés
Az Árverési Rendszer ellenőrzi a benyújtott ajánlatok érvényességét. Az Árverés
státusza: Kiértékelés alatt.
Az ajánlat akkor érvényes, ha megfelel az Árverési meghirdetésben az ajánlatra
vonatkozó feltételeknek.
Az ajánlattétel során a rögzített és vissza nem vont ajánlatot az Ajánlattevő az
ajánlattételi szakasz lezárását követően nem módosíthatja, azt vissza nem vonhatja.
Az Ajánlattevő az általa beadott ajánlatra ajánlati kötöttséget vállal, amelynek
időtartama 15 munkanap.
Amennyiben a beérkező ajánlatok ajánlati ára nem éri el a Minimum árat, úgy az
árverés eredménytelen és Földgáztárolási szerződés megkötésére nem kerül sor.
Ebben az esetben az adott ajánlat érvénytelen ajánlatnak minősül.
Amennyiben legalább egy beérkező ajánlat mértéke (Ajánlati ár) eléri a Minimum
árat és minden, kiírásban szereplő feltételnek megfelel, úgy az árverés eredményes
és az adott (nyertes) Ajánlattevővel a Kiíró Földgáztárolási szerződést köt.
Amennyiben több beérkező ajánlat ajánlati ára is eléri a Minimum árat, és az
ajánlati árak különbözőek, úgy a Kiíró ársorrend szerint, először a legmagasabb
árajánlatot adó nyertes Ajánlattevővel köt Földgáztárolási szerződést, majd ezt
követően a következő legmagasabb árat benyújtó nyertes Ajánlattevővel,
mindaddig, amíg valamennyi meghirdetett kapacitás csomag értékesítésre kerül.
Ebben az esetben előfordulhat, hogy a Kiíró egy vagy több nyertes Ajánlattevőnek a
kapacitásigényét csak részben elégíti ki (Részteljesítés).
Túljegyzés esetén, amennyiben több beérkező ajánlat ajánlati ára is eléri a
Minimum árat, és az ajánlati árak megegyeznek egymással, a Kiíró a még elérhető
kapacitásokat pro rata alapon (beérkezett igények arányában) osztja szét a nyertes
Ajánlattevők által igényelt kapacitás csomagok arányában.
e. Eredményhirdetés
A kiértékelés szakaszt követően az Árverési rendszer közzé teszi az árverés
eredményét. Az eredményhirdetésnek három típusa lehetséges:
1. Anonim: Az Ajánlattevő látja bármely szervezet által leadott ajánlatokat, de
magát a szervezet nevét nem.
2. Privát (alapértelmezett): Az Ajánlattevő csak a saját szervezete által leadott
ajánlatokat láthatja.
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3. Publikus: Az Ajánlattevő látja bármely szervezet által leadott ajánlatokat,
megjelölve a szervezetet is.
Az egyes típusok alkalmazásáról az Ajánlattevőt a Kiíró a meghirdetésben előre
értesíti.
A Kiíró értesíti a nyertes Ajánlattevőt az árverés rá vonatkozó eredményéről,
valamint tájékoztatja a szerződéskötéssel kapcsolatos további lépésekről
kapcsolatosan.
Amennyiben az Ajánlattevő ajánlata érvényes, akkor az ajánlat szerinti csomagokra
a jelen szabályzat mellékletében meghatározott – és az Ajánlattevő által az árverési
nyilatkozatban elfogadott – kizárólagos szerződési feltételek alapján az
Ajánlattevőnek szerződéskötési kötelezettsége keletkezik, amely nem teljesítése
esetén a Kiírót megilleti az Ajánlati biztosíték.
Az árverést követően - amennyiben az Ajánlattevő érvényes ajánlatot adott - az
elnyert mennyiségre a Kiíró és a nyertes Ajánlattevő az Ajánlati felhívás
mellékleteként szereplő „Földgáztárolási szerződést” az árverést követő 5
munkanapon belül megkötik.
A nyertes Ajánlattevő által elnyert kapacitásmennyiségek fizetési feltételeit a
„Földgáztárolási szerződés” határozza meg.
Az Árverés státusza: Kiértékelt.
f.

Archiválás

Az árverés az eredményhirdetést követően automatikusan archiválódik, érvényes
regisztrációval rendelkező Rendszerhasználók által visszakereshető formában.
Az Árverés státusza: Archivált.
5.4

Érvénytelen Árverés

A Kiíró a kapacitás árverést érvénytelennek nyilváníthatja, amennyiben:


az árverés során előre nem látható technikai problémák merülnek fel, amelyeket a
Kiíró nem képes elhárítani. Ilyen esetben az árverésre később meghirdetett
időpontban kerül sor. Az ily módon megtartott árverésre vonatkozó szabályokról a
Kiíró tájékoztatást tesz közzé az internetes honlapján.



valamelyik Ajánlattevő nem megfelelő árverési magatartást tanúsít, illetve
bizonyíthatóan tisztességtelen módszerek alkalmazásával a többi Ajánlattevő
érdekeit megsértve jogosulatlan előnyt szerez, vagy kísérel megszerezni. Ilyen
esetben az árverésre később meghirdetett időpontban kerül sor, az árverés
érvénytelenségét okozó Ajánlattevő kizárásával. Az ily módon megtartott árverésre
vonatkozó szabályokról a Kiíró tájékoztatást tesz közzé az internetes honlapján.
Kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy bármely szakaszban indokolás nélkül
visszavonja a kapacitás árverési felhívást és egyidejűleg értesíti a Résztvevőket.
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Visszavonás esetén a Kiíró a biztosítékot 8 napon belül visszautalja, de semmilyen
kártérítést, költségtérítést nem fizet.

Kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy esetenként a jelen árverési szabályzatban
foglaltaktól eltérő feltételekkel írjon ki árverést.

6

MELLÉKLETEK
1. sz. melléklet: Meghatalmazás
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MEGHATALMAZÁS

Alulírott _________________ (cégjegyzésre jogosult képviselő), mint a _________________
(székhely: _________________, adószám: _________________, cégjegyzékszám:
_________________) (továbbiakban Rendszerhasználó) _________________(titulus)
ezennel

meghatalmazom
_________________ -t
(születési
_________________,
lakcím:
felhasználónév*:_________________),

év:

_________________,
_________________;

Anyja

neve:
SMCS

év:

_________________,
_________________;

Anyja

neve:
SMCS

vagy
_________________ -t
(születési
_________________,
lakcím:
felhasználónév*:_________________),

hogy a 20../20..-es tárolói év során az MFGT által meghirdetett elektronikus kapacitás
árverésen a társaság nevében eljárjon.

Továbbá az Ajánlattevő nyilatkozik az alábbi feltételek elfogadásáról:
1. Ajánlattevő kijelenti, hogy elfogadja az MFGT-nél tartandó elektronikus kapacitás
árverésére (MFGT Székhely, 1138 Budapest, Váci út 144-150.) a TÁROLÓI KAPACITÁS
ÁRVERÉSI SZABÁLYZAT II./B című szabályzatot. Az árverés és az azt megelőző
regisztrációs eljárás során az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti.
2. Ajánlattevő elfogadja, hogy az érvényes és eredményes ajánlattételt követő
szerződéskötésre vonatkozóan az árverési kiíráshoz csatolt „Földgáztárolási
szerződés/ek” – és az abban foglalt szerződéses rendelkezések változtatás nélkül –,
valamint az MFGT Üzletszabályzata az irányadó.
3. Az Ajánlattevő kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben az Árverési Meghirdetésben
felsorolt regisztrációhoz szükséges dokumentumok tartalmában, a beadást követően
bekövetkező változásokról elmulasztja tájékoztatni az MFGT-t, vagy a szükséges
dokumentumo(ka)t nem küldi be, úgy a kapacitás árverésre benyújtott ajánlata nem
kerül elfogadásra. Továbbá az Ajánlattevő elfogadja, hogy az MFGT vagy harmadik
személy, az előbbi tájékoztatás elmulasztásából, vagy annak hibás teljesítésből eredő
mindennemű közvetett vagy közvetlen káráért teljes körűen felelős.
4. Továbbá az Ajánlattevő kifejezetten elfogadja, hogy az MFGT a sikeres Regisztrációt
követően nem vállal felelősséget érvényes meghatalmazás hiányában eljáró
személy által végzett árverési részvétel esetében (elvesztett jelszó, jogosulatlan
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belépés az Árverési rendszerbe), Ajánlattevőnek vagy harmadik félnek okozott
kárért.
* Regisztrált Felhasználó esetén a már létező felhasználónév írandó be.
Kelt:………………………..
…………………………………………
Képviseletre jogosult cégszerű
aláírása
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6

TÁROLÓI KAPACITÁSOK ELSZÁMOLÁSRENDJE

A Vhr. 30. § szerinti 60 %-os kötelezően lekötendő ESZ készletek nyilvántartása miatt külön
történik az ESZ és nem ESZ készletek mennyiségi elszámolása. A tárolói kapacitások
elszámolásához a nyilvántartott ESZ és nem ESZ kapacitások mennyisége az irányadó. A
tárolói engedélyes a rendszerhasználó váltáshoz kapcsolódó kapacitásátadás, a másodlagos
kapacitáskereskedelem és tárolói éven belüli új lekötések elszámolásához iránymutatásként
a következő elszámolási rendet dolgozta ki.
Az eljárásrendben szereplő esetekben a rendszerhasználókkal történő elszámolás kiindulási
alapja a rendszerhasználóktól adott év április 1-jén nyilvántartott, az egyetemes
szolgáltatásra jogosultak kWh-ban illetve kWh/napban meghatározott kapacitás adatai. Az
elszámolás alapját az adott tárolói évre vonatkozó kapacitástranszferek előtti állapotot
tükröző kapacitások jelentik.

1.

Rendszerhasználó váltáshoz kapcsolódó kapacitásátadás elszámolása

1.1. Az MFGT a rendszerhasználó váltás miatti elsődleges tárolói kapacitás átadás esetén
az alábbi eljárásrendet alkalmazza

A rendszerhasználó váltásokhoz kapcsolódó kapacitásátadás rögzítése jelenleg az MFGT
Informatikai Platformján történik. A váltás során a rendszerhasználók megegyeznek az
átadandó mobil, kitárolási és betárolási kapacitások mértékéről, és az MFGT az Informatikai
Platformján feladott kapacitások egyezősége esetén jóváhagyja a kapacitástranszfert. Az
MFGT nyilvántartást köteles vezetni arról, hogy az átadás során az egyetemes szolgáltatásra
jogosult felhasználók, vagy versenypiaci felhasználók ellátásához szükséges kapacitások
kerülnek átadásra. Az Informatikai Platformon szükséges rögzíteni az egyetemes
szolgáltatásra jogosult és az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók ellátáshoz
szükséges kapacitások átadását.
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1.2 A és B rendszerhasználók megegyeznek a tárolói kapacitás átadás mennyisége
tárgyában

Rendszerhasználó váltás - Elsődleges tárolói kapacitás átadása

Az „A rendszerhasználó” egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználói esetében, az
Informatikai Platformon adja át a kapacitásokat. Az átadott kWh illetve kWh/nap
kapacitásokkal az „A rendszerhasználó” egyetemes szolgáltatásra jogosult
felhasználóihoz tartozó kapacitásportfoliója csökken, és „B rendszerhasználó”
egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználóihoz tartozó kapacitásportfoliója a
megadott kapacitásokkal növekszik.
Az „A rendszerhasználó” egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználói
esetében az Informatikai Platformon adja át a kapacitásokat. Az átadott kWh illetve
kWh/nap kapacitásokkal az „A rendszerhasználó” egyetemes szolgáltatásra nem
jogosult felhasználóihoz tartozó kapacitásportfoliója csökken, és „B
rendszerhasználó” egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználóihoz tartozó
kapacitásportfoliója a megadott kapacitásokkal növekszik.
1.3 A és B rendszerhasználók nem egyeznek meg az átadott tárolói kapacitások átadását
illetően
Ebben az esetben az MFGT, A és B rendszerhasználók lekötött tárolói kapacitásait
nem változtatja meg és nem kerül sor szerződésmódosításra. Az át nem vett
kapacitások utáni kapacitásdíjat az A rendszerhasználó a szerződése szerint továbbra
is köteles fizetni az MFGT felé. Sem az A, sem a B rendszerhasználó portfoliója nem
változik a vitatott mennyiséggel.
1.4 Az A rendszerhasználó által átadni kívánt kapacitások csak részben egyeznek meg a B
rendszerhasználó által átvenni szándékozott kapacitásokkal

Ha az A rendszerhasználó által az Informatikai Platformon feladott átadni kívánt
kapacitások nem egyeznek meg a B rendszerhasználó által az Informatikai
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Platformon rögzített átvenni szándékozott kapacitásokkal, a két rendszerhasználónak
meg kell egyeznie az átadásra kerülő kapacitások mennyiségéről, majd mindkét
rendszerhasználónak rögzítenie kell az Informatikai Platformon az egyező
mennyiségeket. Ezt követően a kapacitástranszfert a MFGT elfogadja és a változást
az érintett rendszerhasználók portfolióiban az 1.2. pontban leírtak szerint átvezeti.

2. Másodlagos kapacitáskereskedelem
2.1 A másodlagos kapacitáskereskedelem eljárási rendje nem változik, a rendszerhasználók
az Informatikai Platformon adják át egymásnak a tárolói kapacitásokat és a betárolt
gázmennyiséget.
2.2 A Hivatallal közös értelmezés alapján, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók
ellátásához tartozó kapacitások másodlagos átadása kizárt. Egyetemes szolgáltatásra
jogosult felhasználók ellátásához tartozó kapacitások másodlagos átadása esetén azok az
átadás pillanatától kezdve egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók ellátásához
tartozó kapacitásnak minősülnek.
2.3 Az MFGT folyamatosan nyomon követi a másodlagos tárolói kapacitások kereskedelmét
és fenntartja magának a jogot, hogy visszaélés gyanúja esetén a tranzakcióról tájékoztassa a
Hivatalt.

3. A tárolói év során történő többlet tárolói kapacitás lekötés
A tárolói év során történő többlet tárolói kapacitás lekötés nem ESZ típusú kapacitás lekötés
esetén lehetséges, amely a nem ESZ típusú kapacitás lekötés mennyiségét növeli. Az MFGT
az adott tárolói évben az ESZ típusú kapacitás igényeket a Vhr. 15. számú melléklete szerinti
szabályok alapján fogadja be.
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Biztonsági földgázkészlet tárolására, kiadására és
visszapótlására vonatkozó eljárásrend

1. Az eljárásrend célja
MFGT a jelen szabályokat dolgozta ki a biztonsági földgázkészlet tárolására, kiadására és
visszapótlására vonatkozóan, amelyek tartalmazzák a kitárolásra és az elszámolásra
vonatkozó rendelkezéseket, valamint a panaszkezelési eljárást, összhangban a
földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET), a földgáz biztonsági
készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fbkt.), a földgázellátásról
szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) számú
Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.), a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági
készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb
intézkedésekről szóló 265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 265/2009. Korm.
rendelet) és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (a továbbiakban: ÜKSZ) által létrehozott
szabályozási környezettel és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
(továbbiakban Hivatal) 1567/2013. sz. határozatában foglaltakkal.
2. A biztonsági földgáztárolóhoz való hozzáférés szabályai
Az ÜKSZ 4.3 pontja szerint a rendszerüzemeltetők kötelesek a tudomásukra jutott –
földgázellátási válsághelyzet várható bekövetkezésére utaló – információkat a Hivatal
elnökének haladéktalanul bejelenteni. A Hivatal elnöke a GET 97. § (3) bekezdésére
tekintettel, a rendelkezésére álló információk alapján az energiapolitikáért felelős minisztert
tájékoztatja és a fokozatba sorolásra vonatkozó javaslattal kezdeményezi a földgázellátási
válsághelyzet minősítését. A földgázellátási válsághelyzet fennállásáról és fokozatáról,
valamint a válsághelyzet megszűnéséről a miniszter határozatban dönt.
A GET 132. § 32. pontjában kapott felhatalmazás, valamint a GET 98. § (2) bekezdése alapján
a Kormány rendeletben2 határozza meg, hogy a minisztert földgázellátási válsághelyzet
fennállásáról és fokozatáról szóló határozatának előkészítése során javaslattételi jogkörrel a
Földgázellátási Válsághelyzet Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) segíti.
A szállítási rendszerirányító a földgázellátási válsághelyzet fennállásáról és annak fokozatáról
az azt megállapító miniszteri határozat közzétételétől számított 2 órán belül köteles a
rendszerüzemeltetőket, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét
szóban és telefax útján értesíteni, amelyek további 2 órán belül kötelesek a velük
szerződéses kapcsolatban álló rendszerhasználókat szóban és telefax útján tájékoztatni.
Az MFGT a földgázellátási válsághelyzet fennállásáról a tudomására jutástól számított 2 órán
belül értesíti a vele szerződéses kapcsolatban álló Rendszerhasználókat.
Az Fbkt. 5. § (1) bekezdés értelmében az energiapolitikáért felelős miniszter a földgáz
biztonsági készlet felhasználását a földgázellátási válsághelyzet esetére létrehozott Bizottság
kezdeményezésére a válsághelyzet kihirdetése esetén rendeletben engedélyezi, melyben
meghatározza a felhasználás engedélyezésének okát és célját, a felhasználásra engedélyezett
földgáz mennyiségét, és a felhasznált készletek visszapótlásának rendjét.

2

265/2009. Korm. rendelet
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Földgázellátási válsághelyzet I. fokozata esetén – a Get 97/B (2) alapján - a Miniszter
rendeletben rendelkezik a biztonsági földgázkészlet igénybevételéről, valamint az
igénybevételre jogosult földgázkereskedőkről az Fbkt. és az annak felhatalmazása alapján
kiadott jogszabályok rendelkezéseivel összhangban. A Hivatal és a Válsághelyzeti Bizottság
felosztja a biztonsági készletet kitároló Kedvezményezettek között a felszabadított biztonsági
földgázkészletet és a hozzá tartozó kitárolási kapacitást. A Magyar Szénhidrogén Készletező
Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) földgáz értékesítési szerződést köt a
Kedvezményezettekkel. A Szövetség értesíti az MFGT vezérigazgatóját és az MFGT tároló
forgalom-irányítási szolgálatot a szerződésekben foglalt Kedvezményezettekről, az általuk
használható biztonsági földgáz készletről és kitárolási kapacitások mértékéről.
A földgázellátási válsághelyzet II. fokozata esetén a szállítási rendszerirányító rendelkezik a
felszabadított földgáz biztonsági készletekkel is. A Szövetség kizárólag a szállítási
rendszerirányítóval köt földgáz értékesítési szerződést és erről tájékoztatja az MFGT-t.
A GET 97/C. § (1) pontja alapján a földgázellátási válsághelyzet II. fokozata esetén - annak
fennállásáig – a miniszter rendeletben szabályozhatja


a felhasználók ellátására vonatkozó szerződések teljesítésének felfüggesztését,



a felhasználók földgázellátásának korlátozását, különösen a korlátozás elrendelésének
fenntartásának és feloldásának feltételeit,



az engedélyesek kötelezettségeit és jogait,



a földgázellátásához kapcsolódó, a hatósági és a nem hatósági árak körébe tartozó
valamennyi termék és szolgáltatás legmagasabb árát.

Az együttműködő földgázrendszer egyensúlyának helyreállását követően a szállítási
rendszerirányító vonja vissza a korlátozás elrendelését.
A Hivatal kezdeményezésére a miniszter határozatban állapítja meg a válsághelyzet
megszűnését.
3. Biztonsági földgázkészlet tárolása, kiadása
Az Fbkt 4. § (1) bekezdése szerint az energiapolitikáért felelős miniszter által kiadott
rendeletben való biztonsági tárolásra való kijelölés esetén, az MFGT biztonsági tárolásra
igénybe vehető eszközei az MFGT működési engedélyében rögzítettek szerint vehető
igénybe.

A biztonsági földgázkészlet kitárolása során az ÜKSZ, valamint az MFGT Üzletszabályzata az
irányadó.
Az MFGT a Szövetséggel tárolói kapacitás lekötési szerződést köthet a biztonsági
földgázkészlet tárolására, amennyiben szabad kapacitások rendelkezésre állnak.
Az MFGT a Szövetséggel létrejövő tárolói kapacitásszerződésben az ÜKSZ-ben, az MFGT
Üzletszabályzatában a rendszerhasználókra vonatkozó meghatározott jogokat és
kötelezettségeket kell, hogy biztosítsa a Szövetségnek, illetve az ott meghatározott
eljárásrend szerint kell eljárnia.
Az MFGT a Szövetséget úgy kell, hogy kezelje, mintha a Szövetség rendszerhasználó lenne. A
működési területre vonatkozó egyesített tárolóban lévő biztonsági földgázkészlet tároló
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kapacitásaihoz - az erre vonatkozó Szövetség-MFGT szerződés hatálya alatt nem
megszakítható módon – kizárólag a Szövetség jogosult hozzáférni.
A biztonsági földgázkészlet a Szövetség tulajdona. A Szövetség tulajdonát képező
földgázmennyiséget csak az energiapolitikáért felelős miniszter által kiadott rendeletében
meghatározott jogosultaknak, a Szövetség írásos utasítására adhatja ki az MFGT, az abban
feltüntetett mennyiség és napi csúcskapacitás mértékéig.
A biztonsági földgázkészlet kitárolásakor az MFGT az üzemeltetés fokozott felügyeletét
biztosító rendkívüli eljárás és utasítás rend szerint (Földgázellátási üzemzavar, Válsághelyzet
és Korlátozás esetén alkalmazandó eljárásrend) 24 órás fokozott üzemzavar elhárítási
ügyeleti szolgálatot biztosít.
4. Nominálás biztonsági földgázkészletre
A Vhr. 19. § (2) bekezdése szerint a biztonsági földgázkészlet tárolókapacitásához – az erre
vonatkozó szerződés időbeli hatálya alatt nem megszakítható módon – kizárólag a Szövetség
jogosult hozzáférni.
A biztonsági földgázkészlet felhasználásáról szóló miniszteri rendelet megjelenése és a
Szövetség értesítését követően van lehetőség a biztonsági földgázkészletre nominálni. Ezen
feltételek teljesülése esetén az MFGT Vezérigazgatójának utasítására az MFGT tároló
forgalom-irányítási szolgálata lehetővé teszi a rendeletben szereplő időponttól - az MFGT
Informatikai Platformján, a biztonsági készlet kitárolására kijelölt Kedvezményezettek
részére - a nominálást a biztonsági földgázkészletre.
Amennyiben a biztonsági földgázkészlet megnyitása gáznapon belül történik, akkor az MFGT
- egyeztetve a szállítási rendszerirányítóval - azonnal megnyitja Informatikai Platformját
újranominálásra. A nominálási időablak zárási időpontját is egyezteti az MFGT a szállítási
rendszerirányítóval.
A továbbiakban a nominálás a normál, válsághelyzeten kívüli üzemmenet szerint történik az
Üzletszabályzat 3.2. pontjában foglaltak szerint.
Az MFGT legfeljebb a Kedvezményezett számára jóváhagyott biztonsági földgázkészlet
mértékéig fogad be nominálásokat a Kedvezményezettől, vagy addig, amíg az
energiapolitikáért felelős miniszter a válsághelyzet megszüntetéséről határozatot hoz. A
Hivatal kezdeményezésére az energiapolitikáért felelős miniszter határozatban állapítja meg
a válsághelyzet megszűnését, amiről értesíti a szállítási rendszerirányítót és a kapcsolódó
rendszerüzemeltetőket.
A biztonsági földgázkészlet megnyitásakor a kereskedelmi készletek nem zárolódnak, tehát a
kereskedelmi és a biztonsági földgázkészletre egyaránt lehetőség van nominálni az
Informatikai Platformon, kivéve, ha II. fokozatú válsághelyzetben a szállítási rendszerirányító,
vagy az MFGT Vezérigazgatója másként nem rendelkezik.
A tárolók fel-, vagy leterhelését kizárólag a szállítási rendszerirányítótól kapott utasítás
alapján, az abban rögzített értékeknek megfelelően hajtja végre az MFGT.
5. Elszámolásra vonatkozó rendelkezések
A Vhr. 19. § (3) bekezdése alapján a biztonsági földgázkészlet kitárolásához a földgáztároló
köteles olyan elszámolási rendet kialakítani, amely biztosítja, hogy a kitárolt készletből csak a
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külön jogszabály alapján igénybevételre jogosultak, az ott meghatározott mértékben
jussanak a földgázhoz.
A Vhr. 19. § (4) bekezdés alapján a biztonsági tárolókban lévő biztonsági földgázkészletre a
hozzáférés általános szabályai nem alkalmazhatók, az nem esik az árszabályozás hatálya alá.
Az MFGT az ÜKSZ 2.5.3 pontja és az Üzletszabályzatában foglalt elszámolási eljárás szerint
számol el a Kedvezményezettekkel. A biztonsági földgázkészlet kitárolásának napi
elszámolása a szerződő felek által közösen aláírt jegyzőkönyv alapján történik.
A kitároló Kedvezményezettekre vonatkozóan az MFGT a biztonsági készletet a kereskedelmi
készletektől elkülönítve számolja el és kezeli.
A Kedvezményezett napi energiamennyiség forgalma a forgalmazott gázmennyiségből a napi
átlag fűtőértékkel kerül meghatározásra a következők alapján:
A gáznapot követően az MFGT a szállítási rendszerirányítótól kapott mennyiségi és minőségi
mérések alapján a Kedvezményezettekre allokálja a gáznapon forgalmazott mennyiséget. Az
allokálás a Kedvezményezettek által a gáznapra leadott nominálás alapján történik.
Az MFGT nem rendeli a Kedvezményezettek tárolt készletét konkrét tárolókhoz, hanem csak
az „egyesített tároló” szintjén, összesítve kerül nyilvántartásra. Az egyes
Kedvezményezettekre eső átadás-átvételi 0-ponti forgalom meghatározása a szállítási
rendszerüzemeltető Informatikai Platformján történik. Az allokálást az MFGT tároló
forgalom-irányítási szolgálata végzi. Az allokálás folyamatában meghatározott érték lesz a
tárolói 0-ponti tény forgalom.
A biztonsági földgázkészletet kitároló Kedvezményezett az MFGT Platformján tájékozódhat
aktuális készletéről, a napi forgalmi adatokról. Az MFGT tároló forgalom-irányítási szolgálata
minden nap 12 óráig e-mailben megküldi a Szövetség számára az előző napi forgalmi
adatokat és zárókészletet.
A Szövetség a biztonsági készletet használó Kedvezményezettel a köztük lévő szerződés
szerinti áron és módon, a szállítási rendszerirányító által összeállított, allokált forgalmi
jegyzőkönyvek alapján számolja el a kitárolási díjakat. Az MFGT a biztonsági földgázkészlet
kitárolásának díját a Szövetségtől a köztük lévő szerződésben foglalt jegyzőkönyvezési és
elszámolási rend szerint kapja meg.
II. fokozatú válsághelyzet esetén a fenti pontokban a Kedvezményezett helyébe a szállítási
rendszerirányító lép.
6. Biztonsági földgázkészlet visszapótlása
A Szövetség - a mindenkor hatályos a földgáz biztonsági készlet mértékéről, értékesítéséről
és visszapótlásáról szóló miniszteri rendeletben foglalt biztonsági földgázkészlet elérése
érdekében - köteles a földgázt a biztonsági tárolóba visszapótolni a rendelet szerinti
határidőig.
Az MFGT az Fbkt. előírásának megfelelően a biztonsági földgázkészlet visszapótlását,
betárolását prioritásként kezeli. Az MFGT a biztonsági földgázkészlet visszapótlására a
Kedvezményezettől betárolási nominálást - a Szövetség által hivatalos dokumentumban
megküldött mértékig és időszakban - fogad el. A visszapótlás során a szállítással és a betárolással
kapcsolatos költségeket a Kedvezményezett köteles megfizetni.
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A nominálás szabályai azonosak az MFGT Üzletszabályzatában foglaltakkal. Ha a biztonsági
földgázkészlet visszapótlására és a kereskedelmi készlet kitárolására ellentétes irányú
nominálások érkeznek, az MFGT a nominálásokat nettósítja és a nettó fizikai műveletet
hajtja végre. Az elszámolás a nominálásoknak megfelelően, az MFGT allokációs szabályai
szerint történik.
7. Panaszkezelés
A biztonsági földgázkészlet felhasználásával kapcsolatban keletkezett panaszokat az MFGT a
tudomásszerzéstől számított 1 napon belül kivizsgálja, és soron kívül tájékoztatja az
érintetteket a panasz kivizsgálására és rendezésére általa szükségesnek ítélt időtartamról. A
beérkezett panaszokat az MFGT nyilvántartja és a dokumentumokat a panasz lezárását
követően 3 évre visszamenőleg megőrzi.
A panasz kivizsgálását követően az MFGT értesíti a Kedvezményezettet a vizsgálat
eredményéről és a meghozott intézkedésekről. Amennyiben a benyújtott panasz
alaptalannak bizonyul, annak elutasítása részletes és egyértelmű indoklással történik.
8. Rendkívüli események nyilvántartási rendje
Kötelező minden rendkívüli esemény, földgázellátási
dokumentálása. A dokumentációnak tartalmaznia kell

válsághelyzet

teljes

körű



Az Ellátási válsághelyzet kezelési csoport összehívásának időpontját, a
működése során készített jegyzőkönyveket,



a földgázellátási zavar pontos leírását,



időbélyeggel ellátva minden utasítást, tájékoztatást, nominálást, amit a
szervezet a közreműködő szervezeteknek, Vevőknek, vagy a médiának küld,



az esemény kezelésével kapcsolatos külső féltől származó utasítások és azok
végrehajtásának dokumentálását;



minden olyan belső utasítást és intézkedést, amit a válsághelyzet elhárítása
érdekében foganatosítottak.

9. REVIR, személyi feltételek
A Rendkívüli Események Vezetői Információs Rendszerében (REVIR) az MFGT „Földgázellátási
üzemzavar, válsághelyzet és korlátozás esetén alkalmazandó eljárásrendje” szerint történik a
rendkívüli eseményekkel kapcsolatos döntés-előkészítő információk gyors, hatékony és
szakszerű továbbítása a feladat-, és hatáskörrel rendelkező vezető számára.

10. Kommunikáció
Válsághelyzet idején a biztonsági földgázkészlet kitárolásával kapcsolatos kommunikáció


a médiával történő kapcsolattartás esetén a Vezérigazgatón keresztül,



a Vevőkkel való kapcsolattartás tekintetében az értékesítési szerződésekben rögzített
kapcsolattartón keresztül a szerződés szerint,
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a beszállítókkal történő kapcsolattartás esetén a beszerzési szerződésekben rögzített
kapcsolattartón keresztül a szerződés szerint,



a rendszerüzemeltetőkkel és a szállítási rendszerirányítóval történő kapcsolattartás
esetén a rendszerüzemeltetői szerződésekben megjelölt kapcsolattartón keresztül a
szerződések szerint,



a Minisztériummal és a Hivatallal történő kapcsolattartás tekintetében a Vezérigazgatón
keresztül történik.

A válsághelyzet megszűnését követően, az MFGT haladéktalanul tájékoztatja a Vevőket.

Az MFGT az 1567/2013. számú működési engedélyének 2.6.2 pontja alapján a miniszteri
rendelet alapján végzett kitárolással kapcsolatos tapasztalatainak elemzését a kitárolási
tevékenység befejezését követő 8 munkanapon belül elkészíti és benyújtja a Hivatal
számára.
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Az MFGT által működtetett tárolói rendszer leírása és műszaki
adatai

Az MFGT működési területe a Földgáztárolási működési engedély 2. sz. mellékletében
szereplő földalatti gáztárolókra terjed ki, melyek az alábbiak:
Pusztaedericsi földalatti gáztároló
A Pusztaedericsi tároló a legidősebb földalatti gáztároló, és egyben a Dunántúl egyetlen
földalatti gáztárolója. A tároló alsó pannon korú homokkőben (Alsó-, és Felső-Nova telepek,
Szolnoki Homokkő Formáció) működik.
Kardoskúti földalatti gáztároló
A Kardoskúti földalatti gáztároló szintén kimerült szabadgáz mezőben épült ki a Pusztaszőlős
mező Komlós A-1, A-2 és B-2, B-6 telepeiben, 1080-1250 m mélységben. A tárolás
jellegzetessége (Pusztaedericshez hasonlóan) a viszonylag magas üzemszerű rétegnyomás
(120-130 bar). Ebből következően a kitermelés során nincs szükség a kompresszorok
használatára.
Hajdúszoboszló földalatti gáztároló
A Hajdúszoboszlói földalatti gáztároló a mező Szoboszló-III. szintjében működik, melynek
elsődleges termelését (a kellő mennyiségű párnagáz biztosítása érdekében) már 1976-ban
leállították. A tároló réteg homokkő, átlagosan 960-980 m mélységben. Az eredeti kezdeti
rétegnyomáshoz illeszkedően a tároló valamennyi részegysége max. 100 bar
nyomásfokozatú.
Zsanai földalatti gáztároló
A Zsanai földalatti gáztároló az MFGT legfiatalabb, legmodernebb és a legnagyobb
kapacitású létesítménye, mely egyúttal a legnagyobb rugalmassággal terhelhető. Ez utóbbi
abból is fakad, hogy a többi tárolónktól (melyek a tárolási tevékenységet homokkő tároló
rétegben végzik) eltérően a Zsana-Észak földgázmező tároló rétege miocén kori mészkőösszlet, amely relatíve nagyobb kútkapacitások elérését teszi lehetővé. A tároló réteg átlagos
mélysége 1880-1920 m.

Az MFGT a tárolói szolgáltatásait az Üzletszabályzat 1.3.2. pontja szerint a tárolói
szolgáltatásait az egyesített tárolóra hirdeti meg.
Jelen melléklet – tájékoztató - jelleggel tartalmazza az egyesített tároló műszaki jellemzőit.
A tároló főbb műszaki adatai

A tároló névleges (maximális) mobil, betárolási, kitárolási kapacitás adatai –
az egyesített tárolóra vonatkozóan - a Földgáztárolási működési engedély
mellékletében és az MFGT honlapján egyaránt megtalálható.
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Az egyesített tároló az adott fizika tárolói összeállítástól függően más-más be-,
és kitárolási alapjárati idővel, tárolási terhelésváltási sebességgel, és elérhető
minimum és maximum be-, és kitárolási kapacitással rendelkezik.

Az egyesített tároló jellemző adatai:
Mobilgáz
kapacitás
3

[Millió m ]

Egyesített
tároló

4430

Betárolási
kapacitás
[Millió
m3/nap]

31,8

Kitermelési

Kútállomány

kapacitás

[db]

[Millió
m3/nap]
52,9

Beépített
kompresszor
teljesítmény
[MW]

247

95,1

A mindenkor aktuális terhelésváltási és műszaki adatokat az MFGT honlapján tünteti fel.
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