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MÁSODLAGOS KERESKEDELMI TRANZAKCIÓKRA JOGOSÍTÓ
FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZERZŐDÉS
(MINTA)
amely egyrészről az
székhelye:
levelezési címe:
számlavezető pénzintézete:
számlaszáma:
számlázási cím:
adószáma:
cégbíróság és cégjegyzék száma:
a továbbiakban, mint „Vevő”

és másrészről a

MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (MMBF Zrt.)

székhelye:

1117 Budapest, Budafoki út 79.

levelezési címe:

1117 Budapest, Budafoki út 79.

számlavezető pénzintézete:

MKB Bank Zrt.

számlaszáma:

HU20 1030 0002 1028 5851 4882 0019

számlázási cím:

TOP Finance Kft. Szállítói Folyószámla Részleg
2443 Százhalombatta PF. 31/a.

adószáma:

13780960-2-44

cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Bíróság Cégbírósága, Cg. 01-10-045494
a továbbiakban, mint „Tároló”
a Vevő és a Tároló „Fél" ill. együttesen, mint „Felek” között az alulírott helyen és
napon került aláírásra az alábbi feltételekkel:
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Preambulum
A jelen szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) tárgya mindazon szabályok
rögzítése, amelyek alapján a Tároló a Vevő által rendelkezésére bocsátott földgáz
vonatkozásában, aki kapacitásait másodlagos kereskedelmi tranzakcióban szerezte,
a tulajdonában és üzemeltetése alatt álló „Szőreg-1” megnevezésű földalatti
földgáztárolóban kereskedelmi földgáztárolási szolgáltatásokat nyújt, a Vevő pedig a
földgáztárolási szolgáltatásokért a Tárolónak díjat fizet.
1.
Definíciók
Átadás-átvételi pont – A Szállító szállítóvezetékének Algyő III. FGT Szőreg „0” pontja, a
nagynyomású szállító vezeték és a Földgáztároló tulajdoni határa.
Betárolási kapacitás - Műszakilag a Földgáztárolóba - annak telítettségi állapotától és a
szállítóvezetéken az Átadás-átvételi pontra érkező földgáz nyomásától függően naponta,
illetve óránként - a betárolási ciklusban betárolható maximális földgázmennyiség
(MJ/Nap, MJ/óra).
Érkezési nyomás - a betárolási ciklusban az Átadás-átvételi pontra a szállítóvezetékről
érkező gáz nyomása.
Földgáztároló – A Tároló tulajdonában és üzemeltetésében lévő Szőreg-1 földalatti
gáztároló.
GET - A 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról
Internetes honlap – A Tároló internetes honlapja, amely a www.mmbf.hu címen érhető
el.
Kiadási nyomás – a kitárolási ciklusban az Átadás-átvételi pontra a Földgáztárolóból
érkező gáz nyomása.
Kitárolási kapacitás - Műszakilag a Földgáztárolóból - annak telítettségi állapotától és
az Átadás-átvételi ponton a szállítóvezetékben lévő földgáz nyomásától függően
naponta, illetve óránként - a kitárolási ciklusban, kitárolható maximális földgázmennyiség
(MJ/Nap, MJ/óra).
MEH - Magyar Energia Hivatal
Mobilkapacitás – Műszakilag a Földgáztároló azon befogadóképessége, amelyben
kereskedelmi céllal földgáz tárolható (MJ).
Rendelkezésre álló kapacitás – az a Betárolási vagy Kitárolási kapacitás amely
kapacitást a Vevő a Földgáztárolónál lekötött és/vagy másodlagos piaci művelettel
szerzett, csökkentve a másodlagos piaci műveletekkel értékesített Betárolási vagy
Kitárolási kapacitással.
Rendelkezésre álló mobilkapacitás – Egy gáznapon a Vevő által a Tárolónál lekötött
és másodlagos piaci művelettel szerzett Mobilkapacitások összege, függetlenül attól,
hogy fel van töltve földgázzal vagy sem. A Rendelkezésre álló mobilkapacitásba nem
számít bele a Vevő által másodlagos piaci művelettel értékesített Mobilkapacitás.
Szállító - FGSZ Földgázszállító Zrt.
Szerződés – jelenti a Felek jelen okiratba foglalt megállapodását.
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Szezonális tárolás - A Vevő földgázának a betárolási időszakban a Földgáztárolóba
történő egyszeri betárolását, és onnan a kitárolási időszakban történő egyszeri
kitárolását jelenti, azaz betárolási időszakban a Vevő csak betárolásra, kitárolási
időszakban csak kitárolásra nominálhat – akár megszakításokkal is. A
betárolási/kitárolási időszakok kezdetét és végét a Tároló az Internetes honlapján teszi
közzé.
ÜKSZ - A magyar földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata, amely az
együttműködő földgázrendszert működtető engedélyesek és rendszerhasználók
viszonyát szabályozó, az engedélyesek által kötelezően elkészítendő szabályzat.
Üzletszabályzat - Az MMBF Zrt. MEH által jóváhagyott, mindenkor hatályos
üzletszabályzata.
VHR - 19/2009.(I.30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
rendelkezéseinek végrehajtásáról
A Szerződésben használt egyéb fogalmak jelentése megegyezik a GET-ben, a VHRben és az ÜKSZ-ben szereplő jelentéssel.
2.
A Szerződés tárgya
2.1.

A Felek hőmennyiség alapon (MJ) definiált, Szezonális tárolási
szolgáltatásokra szerződnek, amely szolgáltatásokat a Tároló biztosítja a
Vevőnek, a Vevő által másodlagos piaci tranzakciókkal szerzett kapacitások
tekintetében, azok mértékéig.

2.2.

A Földgáztároló üzemszerű veszteségei a Vevő számára nyújtott tárolási
szolgáltatásokat nem érintik.
3.
A Felek jogai és kötelezettségei

3.1.

A Tároló kötelezettsége:
a) A Vevő tulajdonában lévő földgáz be- és kitárolása a Földgáztárolóba,
legfeljebb a másodlagos piaci tranzakciókkal szerzett földgáztárolási
kapacitások mértékéig, a 6. fejezetben szereplő minőségi paraméterek
mellett.
b) Az Átadás-átvételi ponton
- a Vevő tulajdonában lévő földgáz betárolásra történő átvétele amennyiben
az
megfelel
a
vonatkozó
minőségi
követelményeknek,
- a Vevő tulajdonában lévő, kitárolt földgáz Vevőnek történő
átadása a gázminőségre vonatkozó előírások betartásával.
c) A b) pont szerinti átadás és átvétel időpontjai között a Vevő
tulajdonában lévő földgáz és a másodlagos ügyletek során a
Földgáztárolóban a Vevő által szerzett földgázkészlet felelős
megőrzése.
d) A Vevő Tároló által befogadott napi nominálásának megfelelő
földgázmennyiség betárolása, illetve kitárolása.
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e) A Vevő szerződésszerű rendelkezése alapján legfeljebb a másodlagos
piaci tranzakciókkal szerzett Mobilkapacitás feltöltése, illetve legfeljebb
a Vevő ténylegesen betárolt és a másodlagos ügyletek során a
Földgáztárolóban szerzett földgázának kitárolása.
f) A betárolt és kitárolt földgáz mennyiségmérésének biztosítása, és
időszakos jegyzőkönyvezése.
g) A kitárolt földgáz minőségmérésének biztosítása és a földgázminőség
bizonylatolása.
h) Másodlagos piaci ügyletek lehetőségének biztosítása a Vevő részére a
Tároló vonatkozásában.
i) Részletes földgázforgalmi és földgázkészlet adatok biztosítása a
Vevőnek.
j) A Földgáztároló rendelkezésre állásának Szerződés szerinti biztosítása.
k) A Szerződés teljesítésével összefüggő feladatai teljesítésére a
kapcsolódó rendszerüzemeltetőkkel szerződés megkötése.
3.2.

A Vevő kötelezettsége:
a) A másodlagos piaci ügyletek során a Szerződés rendelkezéseinek és a
másodlagos piaci ügyletekre vonatkozó kötelező érvényű előírások
maradéktalan figyelembe vétele.
b) Az ÜKSZ szerinti napi és heti nominálás, amennyiben rendelkezik a
Földgáztárolóban Mobilkapacitással.
c) A Tároló által befogadott napi nominálásának megfelelő mennyiségű és
a Szerződés szerinti követelményeknek megfelelő minőségű földgáz
átadása a Tárolónak, illetve átvétele a Tárolótól.
d) A betárolásra szánt földgáz Átadás-átvételi pontig, illetve a kitárolt
földgáz Átadás-átvételi ponttól való elszállítása.
e) A Szerződés lejártáig a tulajdonában álló, a Földgáztárolóban lévő
földgáz kitárolása vagy értékesítése.
f) A Szerződés szerinti tárolási szolgáltatások árának megfizetése a
Tároló részére.
g) A Tároló informatikai platformjának rendeltetésszerű használata. (A
platform felhasználói kézikönyve az Internetes honlapon érhető el.)

3.3.

A Tároló joga:
a) A Szerződés és az Üzletszabályzat szabályainak
megtagadni vagy korlátozni a Vevő nominálását.

megfelelően

b) Felfüggeszteni a nem megszakítható tárolási szolgáltatás teljesítését a
szükséges mértékben és ideig Vis Maior, válsághelyzet, üzemzavar,
valamint előre bejelentett karbantartás esetén.
c) Legfeljebb
a
másodlagos
piaci
tranzakciókkal
szerzett
Mobilkapacitásnak megfelelő mennyiségű, Vevő tulajdonában lévő
földgázt a más tulajdonában lévő gázmennyiségekkel együtt a
Földgáztárolóba besajtolni, ott tárolni, majd onnan kitárolni.
d) Visszautasítani a másodlagos piaci tranzakciókkal szerzett Betárolási
kapacitást meghaladó mértékű betárolást, Kitárolási kapacitást
meghaladó mértékű kitárolást, Mobilkapacitást meghaladó mértékű
földgáztárolást, illetve a Vevő által betárolt és/vagy másodlagos piaci

4

művelettel
kitárolást.

szerzett

gázmennyiségen

felüli

Üzletszabályzat
10.sz. melléklet

mennyiségű

földgáz

e) Visszautasítani a Vevő nominálását, ha a nominálások összege nem
haladja meg a minimális be- vagy kitárolási kapacitást. A minimális beés kitárolási kapacitások mindenkori értékéről a Tároló az Internetes
honlapján informálja a Vevőt.
f) Visszautasítani a 6. pontban foglalt gázminőségi előírásokat nem
teljesítő földgáz átvételét és Földgáztárolóba történő betárolását.
g) A Szerződés szerinti esetekben és módon a Vevő Földgáztárolóban
lévő földgázkészletét értékesíteni.
h) A betárolásra átvett földgáz minőségét ellenőrizni, a minőségi
bizonylatot
beszerezni
a
földgázt
betárolásra
átadó
rendszerüzemeltetőtől.
i) Korlátozni a nem megszakítható tárolási szolgáltatás teljesítését az
alábbi módon:
A Vevő által igénybe vehető Kitárolási kapacitás a Földgáztároló
töltöttségi állapotától, azaz a Földgáztárolóban lévő összes mobilgáz
készlettől és a földgáz Átadás-átvételi ponton a szállítóvezetékben
lévő földgáz nyomásától függően változik. A Tároló a Földgáztároló
igénybe vehető összes, kereskedelmi célú Kitárolási kapacitását az
Internetes honlapján folyamatosan közzéteszi.
A Vevő által adott Gáznapra nominálható Kitárolási kapacitás (Knom):
a Vevő Kitárolási kapacitás lekötése (Kvevő) megszorozva a fentiek
szerint publikált mindenkori Kitárolási kapacitás (Ktech) és a Tároló
Internetes honlapján közzétett maximális (leköthető) kereskedelmi
Kitárolási kapacitás (Kmax) hányadosával:
Knom=Kvevő * Ktech/Kmax
3.4.

A Vevő joga:
a) A másodlagos piacon szerzett jogai alapján legfeljebb a Szerződés
időbeli hatályát nem túllépő hatályú másodlagos piaci szerződést kötni.
b) A tulajdonában lévő földgázt a Szerződésnek megfelelően tároltatni.
c) Be-/kitárolást nominálni.
d) A Szerződéses időszakban betárolni és kitárolni.
e) A Földgáztárolóban lévő mobilgáz készletét más vevő számára részben
vagy teljes volumenben értékesíteni.
4.
A Tároló által kínált szolgáltatások

4.1.

A Tároló az Üzletszabályzata szerinti alapszolgáltatásai körébe tartozó
tevékenységeket végzi a Vevő részére.

4.2.

Szezonális napi kapacitás (a továbbiakban „Napi Kapacitás”)
A Vevőnek lehetősége van a gáznapra Rendelkezésre álló kapacitását
túlnominálni, a Földgáztároló gáznapon rendelkezésre álló technikai maximum
kapacitásáig. A Tároló a 10. pont szerinti nominálás allokációs szabályok
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figyelembe vételével határozza meg a Vevő számára biztosított Napi
Kapacitást.
A Vevő tudomásul veszi, hogy a Gáznap előtti vagy gáznapon elrendelt
újranominálás esetén nem garantált, hogy ugyanaz a Napi Kapacitás
allokálódik rá, mint amelyet korábban már megkapott.
4.3.

HEG, HEGO ügyletekhez forrás vagy kapacitás biztosítása tárolói oldalról
•
HEG
A Vevőnek lehetősége van a nem megszakítható Rendelkezésre álló
kapacitása terhére a Földgáztárolóban lévő földgázából a napi
nominálása 20%-a 1/24-ed részének és a HEG ügylet hatálybalépésétől
a gáznap végéig hátralévő órák számának szorzataként meghatározott
mennyiséget nem meghaladó pozitív és/vagy negatív HEG-et felkínálni
az NFKP-n. A Vevőnek a HEG felkínálása előtt egyeztetnie kell a Tároló
diszpécserével annak végrehajthatóságáról. Amennyiben a Tároló a
HEG végrehajthatóságát a Szerződés 12. pontja szerint nem igazolja
vissza, úgy a Tároló a Vevő NFKP-n történő HEG felkínálásából adódó
károkért nem vállal felelősséget, illetve a Tároló a jogosulatlanul elrendelt
terhelésváltást nem hajtja végre.
•

HEGO
A Vevőnek lehetősége van a nem megszakítható Rendelkezésre álló
kapacitása terhére tárolói növelő és/vagy csökkentő HEGO-t nominálni.
A tárolói HEGO nominálás nem kerül át az NFKP-ra.
Adott gáznapra nominált pozitív HEGO és ugyanarra a gáznapra felkínált
vagy elfogadott pozitív HEG ügyletek együttes mértéke nem haladhatja meg
a napi alapnominálás 20%-át.
Adott gáznapra nominált negatív HEGO és ugyanarra a gáznapra felkínált
vagy elfogadott negatív HEG ügyletek együttes mértéke nem haladhatja meg
a napi alapnominálás 20%-át.
A Tároló a fentieket meghaladó mértékű napi terhelésváltást nem hajtja
végre és a Vevő ebből adódó semminemű káráért nem vállal felelősséget.

4.4.

A Vevő a 4.2., 4.3. pont szerinti szolgáltatásokat
Üzletszabályzatában rögzítettek szerint veheti igénybe.

a

Tároló

5.
Gáz átadás-átvétel
5.1.

A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés szerinti gázmennyiség átadásátvételének helye az Átadás-átvételi pont.
6.
A tárolandó gáz minősége

6.1.

A Felek kötelesek a be- és kitárolás során egymásnak az MSZ 1648:2000
szabvány („Szabvány”) előírásait kielégítő gázt átadni.
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6.2

A Szabvány által megengedett elfogadható fűtőérték intervallum középértéke
a Szállító Minőség Elszámolási Rendjében (a továbbiakban „MER”) az
Átadás-átvételi pontra rögzített ki- és betárolási fűtőértékek átlaga.
Betároláskor a MER szerinti „Algyő III FGT be Szőreg” kiadási pontra,
kitároláskor az „Algyő III FGT ki Szőreg” betáplálási pontra rögzített éves
súlyozott átlagfűtőérték az alkalmazandó.

6.3

Szabványtól eltérő minőségű gáz Átadás-átvételi pontra történő érkezése a
szállítóvezetékről:
Fűtőérték vagy Wobbe szám probléma esetén a Tároló értesíti a Vevőt a
minőségi adatokról, várható fejleményekről, és nyilatkozatot ad a gáz
befogadásáról vagy elutasításáról. A probléma megszűnéséről a Tároló
szintén értesíti a Vevőt. Elhúzódó probléma esetén, amíg a probléma fennáll,
a soron következő gáznapra adott nominálás befogadással egyidejűleg meg
kell ismételni a procedúrát. Kén- és kénhidrogén tartalom, szénhidrogén
harmatpont és vízharmatpont probléma esetén a gáz befogadásáról a Tároló
dönt. A problémáról, a minőségi adatokról és a Tároló a lehető leghamarabb
értesíti a Vevőt. Elhúzódó probléma esetén, amíg a probléma fennáll, a soron
következő gáznapra adott nominálás befogadással egyidejűleg meg kell
ismételni a procedúrát.
Ha a Tároló átmenetileg vállalja a Szabványtól eltérő minőségű gáz
befogadását, de e döntését a következő gáznapra vonatkozóan
megváltoztatja, arról a Tároló a lehető leghamarabb értesíti a Vevőt.
A szabványtól eltérő minőségű gáz elutasításáról adott nyilatkozat kiadásáig a
gázt befogadottnak kell tekinteni.

6.4

Szabványtól eltérő minőségű földgáz kiadása esetén a Tároló a lehető
leghamarabb értesíti a Vevőt a minőségi adatokról és várható fejleményekről,
továbbá nyilatkozatot kér a Vevőtől a gáz befogadásáról vagy elutasításáról. A
probléma megszűnéséről a Tároló szintén értesíti a Vevőt. Elhúzódó probléma
esetén, amíg a probléma fennáll, a soron következő gáznapra adott nominálás
befogadással egyidejűleg meg kell ismételni a procedúrát.
A szabványtól eltérő minőségű gáz elutasításáról adott nyilatkozat kiadásáig a
gázt befogadottnak kell tekinteni.
7.
Biztosítandó nyomások

7.1.

Az Érkezési nyomás és a Kiadási nyomás értékét az 1.sz. melléklet
tartalmazza.

7.2.

A betárolásnál a Szállító, a kitárolásnál a Tároló felelőssége az 1.sz.
melléklet szerinti nyomások biztosítása, amely nyomások a Tároló és a
Szállító között létrejött Együttműködési megállapodás részét képezik.

7.3.

A Tároló csak akkor teljesíti a Vevő nominálását, ha az Érkezési nyomás
megfelel az 1.sz. melléklet szerinti garantált értéknek. Amennyiben a Szállító
nem tudja valamilyen oknál fogva az igényelt nyomáson a gázt a
Földgáztárolóhoz szállítani, és emiatt a Vevő elfogadott nominálása nem
teljesíthető, a Tárolót semminemű felelősség nem terheli a Vevővel szemben.
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A Tároló a gázt az Átadás-átvételi ponton, a gáz elszállíthatóságát lehetővé
tevő nyomáson biztosítja. Amennyiben a Vevő elfogadott nominálásának
megfelelő kitárolási feladat azért nem teljesül, mert a Kiadási nyomás a
szükséges, 1.sz. melléklet szerinti garantált értéknél alacsonyabb, Tárolót a
Szerződésben szabályozottak szerint kártérítési felelősség terheli a Vevőt ért
igazolt, közvetlen kárért.
8.
Gázmennyiség és gázminőség mérése

8.1.

A Felek kölcsönösen elfogadják, hogy az Átadás-átvételi ponton a földgáz
mennyiségét (m3 és MJ), fűtőértékét (MJ/m3) és egyéb minőségi paramétereit
(Wobbe-szám, földgáz összetétel) a Szállító méri gáztechnikai
normálállapoton (101 325 Pa nyomáson és 15 °C-on), a Szállító és a Tároló
között létrejött együttműködési megállapodásnak megfelelően.

8.2.

Mindkét Félnek kötelessége a másik Felet haladéktalanul értesíteni, amint
tudomást szerez a Szállítótól, vagy amint saját maga észleli, hogy a
gázminőség, a szükséges nyomásérték, a forgalmazott mennyiség eltér a
Szerződés szerinti értékektől.

8.3.

Amennyiben a Vevő nem ért egyet a mérési eredményekkel, abban az
esetben ezt a Tárolónak jelezheti, aki az érintett, mérést végző szerződéses
partnernél eljár a panasz kivizsgálása és az esetleges probléma megoldása
érdekében.

8.4

A joghatályos mérés és ennek kiértékelése a mérésügyről szóló 1991. évi
XLV. törvény és a vonatkozó szabványok alapján az Országos Mérésügyi
Hivatal vagy mindenkori jogutódja által bevizsgált eszközökkel és
módszerekkel történik.
Mérési hibák kezelése
A mérőberendezések hibás állapotában a mérőberendezéseken átadott/átvett
földgáz mennyiségét a következő módok egyikével kell meghatározni, a
felsorolás szerinti sorrendiséget és az alkalmazhatóságot figyelembe véve:
•

A hibás mérőberendezéstől függetlenül működő, azonos gázáramot
mérő másik mérőberendezés alapján. (Szállító vagy Tároló
tulajdonában álló mérő)

•

A hibás mérőberendezés kalibrálása, ellenőrzése során megállapított
hiba figyelembe vételével, nulla hibára korrigálva.

•

A szóban forgó időszakhoz hasonló időszakban mért gázmennyiség
alapján, amikor a mérőberendezés hibátlanul üzemelt.
9.
Nominálás

9.1.

A betárolási és kitárolási időszakok kezdetét és végét a Tároló határozza meg,
amely időpontokat az Internetes honlapján teszi közzé. A Vevő kérheti ezen
időpontok megváltoztatását a Tárolótól. A Tároló ez esetben egyeztetést
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folytat a többi vevővel, és az egyeztetést követően módosíthatja az időpontot.
Az aktuális időpontot megelőző három héten belül változtatás
kezdeményezést a Tároló már nem köteles figyelembe venni.
9.2.

A Felek megállapodnak abban, hogy a nominálásokat a Vevő energia
dimenzióban (MJ) adja meg, és a készletek nyilvántartása is energiában (MJ)
történik, de a Tároló a térfogati dimenzióról (m3) is közöl tájékoztató adatokat.

9.3.

A Vevő a nominálását az ÜKSZ előírásai szerint végzi. A nominálást
(újranominálást) és HEGO tárolói nominálását a Tároló informatikai
platformján, annak üzemképtelensége esetén a Tároló diszpécserénél, a
Tároló Internetes honlapján feltüntetett elérhetőségen kell megtenni, a Tároló
Üzletszabályzata 8.sz. mellékletében szereplő táblázat segítségével.

9.4.

A Tároló a Vevőtől egy napra csak egy típusú nominálást fogad be (betárolás
vagy kitárolás). A Tároló nem fogad be érvénytelen nominálást.

9.5.

Amennyiben a vevők nominálásainak összege nem haladja meg a
Földgáztároló adott gáznapon rendelkezésre álló minimális betárolási vagy
kitárolási kapacitását vagy a Vevő nem nominál a gáznapra, úgy a Tároló 0
(nulla) értéket rögzít a Vevő napi nominálásaként.

9.6.

A Felek Megállapodnak abban, hogy a Vevő jogosult maga helyett, egy a
megbízásából eljáró személyt megbízni (a továbbiakban „Megbízott”) a
nominálással. A Tároló és a Vevő egyaránt köteles a Megbízott részére
biztosítani mindazokat a lehetőségeket (pl. informatikai platformhoz történő
hozzáférés) amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Vevő helyett a nominálást a
Megbízott elvégezhesse.

9.7.

A szerződött időszakon belül, minden év február 28-ig a Vevő köteles megadni
a következő tárolási évre (az első évben a szerződött időszak kezdetéig az
aktuális tárolási évre) vonatkozó be- és kitárolása tervezett havi ütemezését
energia dimenzióban (MJ).
A Vevő ezen felül vállalja, hogy a szerződött időszakon belül minden hónap
22-éig a következő hónapra vonatkozó, napi bontású gázforgalmi előrejelzést
biztosít a Tároló részére.
10.
A nominálás szétterhelés szabályai, nominálás eltérések kezelése

10.1. A nominálás szétterhelés szabályai
A Vevő információt kap az adott gáznapra nominálható, számára
Rendelkezésre álló kapacitásáról (betárolási időszakban a Betárolási,
kitárolási időszakban a Kitárolási kapacitásról) és a Földgáztároló adott
gáznapra érvényes technikai maximum kapacitásáról.
A Tároló betároláskor a Vevő rendelkezésre álló szabad Mobilkapacitást,
kitároláskor a Vevő Földgáztárolóban lévő földgázkészletét figyelembe véve
határozza meg a Vevő által a gáznapra nominálható mennyiséget.
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Ha a Földgáztároló maximum kapacitása kisebb, mint a vevők lekötött nem
megszakítható kapacitásainak összege, a Tároló kapacitás lekötés arányosan
csökkenti a Vevő nominálható kapacitását.
A Vevő a Rendelkezésre álló kapacitását meghaladó, de a Földgáztároló
technikai maximumát nem túllépő értéket is nominálhat. Ez esetben a Tároló a
többletet Napi Kapacitás igényként könyveli, és a nominálási időablak
zárásakor nominálás arányosan szétosztja a technikai maximum kapacitás és
a vevők nominlásának összege közti különbözetet. Azaz, a Vevő megkapja a
Rendelkezésre álló kapacitásának megfelelő napi volument, és Napi
Kapacitásként a rá allokált többlet értéket.
10.2. Nominálás eltérések kezelése
A Tároló nem fogad be érvénytelen nominálást (pl. a Vevő a Földgáztároló
gáznapi technikai maximum kapacitását meghaladó értéket nominál).
A Tároló és a Szállító informatikai platformja minden nap 22, 23 és 24 h-kor
ún. automatikus nominálás matchinget végez, a két rendszerbe leadott
nominálások összehasonlítására. A matching eredményét a Vevő a Szállító
automatikus e-mail-jében kapja meg.
Ha a Vevő által egy gáznapra a Szállító informatikai platformjára és a Tároló
informatikai platformjára adott nominálások eltérnek, a Vevő igénye esetén a
Tároló diszpécsere a gáznapot megelőző nap 24:00-ig kijavítja a Vevő tárolói
nominálását.
Amennyiben ilyen igény nem érkezik vagy a diszpécser a többi Vevő érvényes
nominálása és a technikai kapacitások miatt nem vagy csak korlátozottan
képes a Vevő tárolói nominálását korrigálni, a gáznapot követően a Vevőre a
mind a Szállító, mind a Tároló informatikai platformján a Tároló által
befogadott nominálásnak megfelelő földgázmennyiség allokálódik. Ha emiatt a
Vevőnek nominálás eltérése, kereskedelmi egyensúlytalansága és ezekből
fakadó pótdíjfizetési kötelezettsége keletkezik a Szállítónál, azért a Tároló
semminemű felelősséget nem vállal.
11.
Gázmennyiségek allokációja, elszámolása, jegyzőkönyvezése
11.1. A Tároló a Vevő gázelszámolását térfogati és hőmennyiség alapon vezeti. A
számlázás alapjául szolgáló elszámolás a hőmennyiség elszámolás, míg a
térfogati elszámolás kizárólag tájékoztató jellegű.
Az elszámolás az Átadás-átvételi pontra történik.
A Vevő kereskedelmi gázmérlege
• az Átadás-átvételi pontra allokált forgalmi adatokat
• a másodlagos ügyletek során értékesített vagy vásárolt
gázkészleteket, valamint
• a Vevő napi nyitó és záró mobilgáz készletét tartalmazza.
11.2. A gáznapot követően a Tároló allokálja az Átadás-átvételi pont forgalmát.
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A Tároló minden, tőle ésszerűen elvárható erőfeszítést megtesz annak
érdekében, hogy a 0-ponti forgalom allokációja során a nominált = allokált
elvet alkalmazza. Amennyiben ez nem lehetséges, a teljes 0-ponti mért
gázforgalom a vevők elfogadott nominálása arányában kerül felosztásra úgy,
hogy először a lekötött és/vagy másodlagosan piaci művelettel szerzett
kapacitásra nominált mennyiségek kerülnek kielégítésre, a maradék
mennyiség pedig a Napi kapacitásra allokálódik.

A Tároló a napi 0-ponti allokált adatokat tovább bontja a tárolói kapacitás
típusokra (nem megszakítható, Napi, HEGO), illetve ezeket is felbontja a
szerződések és másodlagos ügyletek között. A Vevő HEG forgalma az allokált
adatok között elkülönítetten jelenik meg.
A HEGO típusú nominálások esetében nem automatikus az allokált = nominált
elszámolás. A gáznapra allokált HEGO értékét a Szállító határozza meg.
11.3. A Tároló az informatikai platformján folyamatosan elérhetővé teszi a Vevő
számára annak kereskedelmi gázmérlegét.
A kereskedelmi gázmérleget a Tároló az előző gáznapi adatokkal naponta,
14:15-kor aktualizálja.
11.4. A Tároló minden hónapot követően havi záró forgalom- és készletelszámolást
készít a Vevő részére. Egyedi esetben lehetőség van hóközi zárásra is. Ennek
igényét 5 munkanappal korábban e-mail-ben jelezni kell a Tároló felé.
A havi elszámolás a kereskedelmi gázmérleg adatai alapján történik. A záró
jegyzőkönyv Átadás-átvételi pontra, szerződésekre és kapacitás típusokra
bontva tartalmazza a havi összesített forgalmi adatokat, valamint a nyitó-, és
zárókészlet adatokat. A Tároló a havi jegyzőkönyveket legkésőbb a
tárgyhónapot követő negyedik munkanap 10 óráig aláírva, szkennelve, e-mailben küldi meg a Vevő részére. A Vevőnek a jegyzőkönyveket legkésőbb az
ezt követő munkanapon 16 óráig aláírva, szkennelve, e-mail-ben kell
visszaküldenie a Tároló részére.
11.5. Amennyiben olyan probléma adódott az allokációval hó közben, vagy a havi
zárás folyamán, amelyet a jegyzőkönyv megküldés előírt időpontjáig nem
sikerült mindkét Fél számára megfelelően tisztázni, úgy a Felek a
jegyzőkönyvet a probléma feltüntetésével aláírják, és a probléma rendezését a
Szállító által lehetővé tett havi újra allokáció idejére halasztják.
11.6. Minden hónap első felében a Tároló számára lehetőség van az Átadás-átvételi
pontra allokált adatok módosítására mind a Szállító, mind a Tároló
rendszerében. A havi újra allokáció időintervallumát a Szállító újra allokációs
időablaka határozza meg.
Allokációmódosítás esetén a havi jegyzőkönyvezést a Felek megismétlik. A
jegyzőkönyv(ek) megküldése a Vevőnek a Szállító által közzétett
allokációmódosítást követő negyedik munkanap 16 óráig megtörténik. A
Vevőnek a beérkezést követő munkanap 16 óráig, aláírva kell visszaküldenie
a jegyzőkönyvet a Tároló számára.
11.7. A Vevő részére, annak egyedi kérésre, tetszőleges időpontra is kiállít a Tároló
egyedi készletbizonylatot. Ezt e-mail-ben kell kérni a Tárolótól.
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12.
Adatszolgáltatás
12.1. A Tároló és a Vevő a Szerződés végrehajtásával kapcsolatos kérdésekben a
Szerződésben meghatározott kapcsolattartóikon keresztül kommunikálnak,
személyesen, levélben, faxon vagy e-mailben.
12.2. A Tároló a Vevő számára közvetlenül (e-mailben, faxon és postai úton), illetve
közvetve (az Internetes honlapján és az informatikai platformján) biztosít
adatokat.
12.3. A Tároló a Vevő kereskedelmi szempontból érzékeny információit bizalmasan
kezeli. A Tároló adatszolgáltatási tevékenységének alábbi elemei díjmentesek:
•

a Vevő gázmérlege és napi forgalmi adatai a Tároló informatikai
platformján

•

napi kimutatás a Vevő előző gáznapi forgalmáról és a kitárolt
gázminőségről (tájékoztató jelleggel)

•

a Vevő havi vagy hóközi gázelszámolási jegyzőkönyve

12.4. A Tároló a Vevő kérésére alkalmi adatszolgáltatást is nyújthat, ennek
esetleges ellenértékéről a Felek egyedileg állapodnak meg.
13.
A kapacitások másodlagos kereskedésének támogatása
131.

A Vevő a Tárolóval történő külön megállapodás nélkül folytathat másodlagos
piaci kapacitás kereskedelmet.
Tárolói másodlagos kapacitáskereskedelem az alábbiak szerint végezhető:
(a) A másodlagos kapacitás kereskedelemben vásárolt tárolási kapacitás a
Tároló vagy más a Tárolóval szerződéses kapcsolatban álló
rendszerhasználatra jogosult részére szabadon értékesíthető.
(b) A kapacitások részlegesen is értékesíthetők.
(c) Amennyiben másodlagos kapacitáskereskedelmi tranzakcióra kerül sor, az
abban érintett felek a Tároló informatikai platformján kötelesek rögzíteni. A
megvásárolt kapacitás - a tranzakció Tároló informatikai platformján a
kapacitás megvásárló fél jóváhagyását követően - már a következő
gáznapra nominálható, kivéve, ha a használat joga a kapacitást értékesítő
Vevő szerződése szerint, későbbi időpontban kezdődik és/vagy a
kapacitást megvásárló fél nem biztosította a Tároló által kért pénzügyi
biztosítékot.
(d) A bejelentést követően a kapacitást értékesítő vevő adott típusú
kapacitása lecsökken az adásvétel tárgyát képező értékkel, míg a
kapacitást megvásárló vevő adott típusú kapacitása ugyanezen értékkel
megnő a Tároló nyilvántartásában.
(e) A kapacitást átvevő fél a másodlagos piaci művelettel szerzett kapacitásait
összevontan nominálhatja.
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(f) A Tároló a tranzakció befogadásán vagy elutasításán túl, amit az
informatikai platformja automatikusan végez, a másodlagos piaci
tranzakciókban nem vesz részt, a pénzügyi teljesítésben nem játszik
szerepet, kivéve, ha a Tároló vásárol kapacitást.
(g) A másodlagos piaci tranzakció lebonyolításával a kapacitást értékesítő
vevő az értékesített kapacitás használatával kapcsolatos, a Szerződés
szerinti jogait és kötelezettségeit átadja a kapacitás megvásárlójának, a
kapacitás lekötési díjfizetési és pénzügyi biztosíték adási kötelezettség
kivételével.
(h) A másodlagos kapacitáspiacon beszerzett kapacitások értékesítésekor a
Tárolóval szerződő fél továbbra is a kapacitás eredeti lekötője marad,
megtartva a pénzügyi biztosíték adási kötelezettségét.
(i) A Tároló minden másodlagos piaci tranzakcióért, amennyiben azt
jogszabály előírja hatósági díjat, annak hiányában a MEH által az
Üzletszabályzatban jóváhagyott adminisztrációs díjat számít fel a
kapacitást értékesítő Vevőnek. A Tároló a fenti díjat a MEH által az
Üzletszabályzatban jóváhagyott szabályok alkalmazásával indexálja.
Amennyiben a Vevő egyidejűleg (egy tranzakció keretében) több típusú
kapacitás használati jogot értékesít (pl. kitárolási és betárolási), úgy
minden kapacitás használati jog típus után adminisztrációs díjat fizet.
14.
Tárolt földgáz adásvétele
14.1.

A Tároló lehetővé teszi a tárolt földgáz adásvételét.

14.2. A Vevő a szerzett jogai adta keretek között külön megállapodás nélkül hajthat
végre tárolt földgáz adásvételi tranzakciókat.
Tárolt földgáz adásvétele az alábbiak szerint végezhető:
a) Ha a Vevő tárolt földgázt ad el egy másik rendszerhasználatra jogosult
félnek, a tranzakcióban résztvevő felek a Tároló informatikai platformján e
célra létrehozott felületen kötelesek a tranzakciót rögzíteni.
b) A tranzakció csak abban az esetben rögzíthető a Tároló informatikai
platformján, ha a földgázt megvásárló Vevő rendelkezik a vásárolt
földgázmennyiség tárolására alkalmas, szabad Mobilkapacitással.
c) Az értesítést követően a földgázt értékesítő fél mobilgáz készlete
lecsökken az adásvétel tárgyát képező földgázmennyiséggel, míg a
földgázt megvásárló fél földgázkészlete ugyanezen mennyiséggel megnő.
A tranzakcióban résztvevő felek a következő gáznapra már a megváltozott
mobilgáz készletükre nominálhatnak.
d) A földgázt eladó Vevő a Földgáztárolóban tárolt, a tulajdonát képező
földgáz részbeni vagy teljes értékesítésével nem mentesül a Szerződés
szerinti kötelezettségei alól.
e) A Tároló minden földgáz adásvételi tranzakcióért amennyiben azt
jogszabály előírja, hatósági díjat, annak hiányában 1.028,11 EUR + ÁFA
adminisztrációs díjat számít fel a földgázt értékesítő Vevőnek. A Tároló a
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fenti díjat a Szerződés 18.2. pontja szerinti, a Napi Kapacitás Díjra
vonatkozó szabályok alkalmazásával indexálja.
15.
A Tároló üzemeltetése

15.1. A Tároló 24 órás diszpécserszolgálatot üzemeltet. A diszpécser a Tároló
Üzletszabályzata szerint folyamatos kapcsolatot tart fenn a Vevővel, azaz
fogadja a nominálásokat és biztosítja a napi műszaki adatszolgáltatást. A
diszpécser folyamatos kapcsolatban áll a Szállítóval.
15.2. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Tároló a Földgáztárolót csak abban az
esetben tudja elindítani be-, illetve kitárolásra, ha a vevők által nominált
kapacitások összege a Földgáztároló (az Internetes honlapon közzétett)
minimum kapacitását meghaladja.
16.
Karbantartási munkák elvégzése
16.1. A karbantartási munkákkal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a Tároló
Üzletszabályzata tartalmazza.
16.2. A be- és kitárolási időszakok közti karbantartási munkák időtartamát a Tároló
határozza meg.
17.
Kapcsolattartás
17.1. A Felek biztosítják, hogy a rendszeres, előírt kapcsolatokon felül indokolatlan
késedelem nélkül értesítik egymást minden olyan újonnan felmerülő
körülményről, eseményről, amely az együttműködést, így különösen a
Szerződés teljesítését befolyásolhatja, valamint konzultációs lehetőségekkel
és megfelelő adatáramlással segítik a zökkenőmentes együttműködést.
18.
Díjak
18.1. A Vevő számára megállapított tárolási tarifák:
a) Betárolási Díj:
Pbett

Kereskedelmi betárolás díja t időszakban,
mértékegysége EUR/GJ

Pbett =[19,0476 * PtDémász * FXt (EUR/HUF) + 2,1332*(1+HICPtkum)+
(Gt/437,28 + Ft/251,01) * FXt (EUR/USD)]/34,3
ahol:
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t

Az a naptári negyedév, amelyre vonatkozóan a
kereskedelmi
kapacitás
Betárolási
Díj
képlete
kiszámításra kerül.

PtDémász

A mindenkori DÉMÁSZ Zrt. (vagy jogutódjának)
versenypiaci üzletszabályzata szerint meghirdetett
villamos energia díjszabás (az üzletszabályzat
kiadásakor az „I-es” kategória) t időszakot megelőző
negyedév időszaki átlagára HUF/kWh-ban.

FXt (EUR/HUF)

A t időszak első hónapjára vonatkozó havi átlagos
EUR/HUF árfolyam, amely a napi átlagárfolyamok
számtani átlagaként számolandó, ahol a napi
átlagárfolyam 1 HUF euróban kifejezett értékét jelenti a
Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban „MNB”) által
közzétett napi hivatalos devizaárfolyam alapján.

FXt (EUR/USD)

A t időszak első hónapjára vonatkozó havi átlagos
EUR/USD árfolyam, amely 1 USD euróban kifejezett
értékét jelenti, és amely a napi hivatalos MNB EUR/HUF
és
USD/HUF
fixingekből számítandó
napi
keresztárfolyamok számtani átlagaként számolandó,
ahol a hivatalos MNB EUR/HUF fixing az MNB által
közzétett 1 EUR forintban kifejezett értékét, míg a
hivatalos MNB USD/HUF fixing az MNB által közzétett
1 USD forintban kifejezett értékét jelenti.

Gt

A 0,1%-os kéntartalmú gázolaj (tüzelőolaj) havi
átlagárainak számtani középértéke USD-ben, metrikus
tonnánként, az aktuális naptári negyedévet megelőző 9
naptári hónap során. (A 0,1%-os kéntartalmú gázolaj
árait a „Platt’s Oilgram Price Report tartalmazza az
„European Bulk” FOB Med. Basis Italy részben. A havi
jegyzésár a napi legmagasabb ill. legalacsonyabb
jegyzésekből külön-külön meghatározott havi átlagok
számtani középértéke 3 tizedesre kerekítve.)

Ft

Az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj havi átlagárainak
számtani középértéke USD-ben metrikus tonnánként, az
aktuális haptári negyedévet megelőző 9 naptári hónap
során. (Az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj árait a „Platt’s
Oilgram Price Report tartalmazza az „European Bulk”
FOB Med. Basis Italy részben. A havi jegyzésár a napi
legmagasabb, ill. legalacsonyabb jegyzésekből különkülön meghatározott havi átlagok számtani középértéke
3 tizedesre kerekítve.)

HICPtkum

A EUROSTAT által közzétett fogyasztói (HICP) árindex
kumulált értéke 2009. január 1. és a t időszakot
megelőző negyedév vége között az Európai Unió
tagállamaira vonatkoztatva (A Szerződés aláírásakor
EU27).
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A Betárolási Díj negyedévente kerül frissítésre, 2009. január 1-vel kezdődően.

Az EUR magyarországi bevezetésekor a Tároló a fenti Betárolási Díj képletet
a közzétett EUR/HUF hivatalos átváltási árfolyam figyelembe vételével
módosítja.
Amennyiben a t naptári negyedév 2. hónapjának 7. munkanapján
meghatározott Betárolási Díj nem végleges HICP adat alapján lett
megállapítva, és a végleges HICP adat publikálását követően megállapított
Betárolási Díj ettől eltér, a feleknek az adminisztrációs és finanszírozási
költségek összevetése alapján a végleges HICP adat publikálását bármelyik
Fél által történő észlelését és jelzését követő 5 munkanapon belül meg kell
állapodniuk a korrekció elszámolásának módjáról.
b) Kitárolási Díj:
A Tároló a Kitárolási Díjat évente, január 1-én, az évet megelőző időszakra
vonatkozó, az EUROSTAT által október hónapra közzétett, az Európai Unió
tagállamaira és a teljes fogyasztói kosárra vonatkozó fogyasztói árindex-szel
(Harmonized Index of Consumer Prices; HICP) indexálja. Az index %-ban
értendő, és az (i-2) év október és az (i-1) év október közötti időszakra
vonatkozik (előző év azonos időszaka=100%).
A naptári évben (i) érvényes Kitárolási Díj (Tki) az alábbi képlet alapján kerül
megállapításra minden naptári év január 1-jén:
Tki=
Ahol
Tk0=
Tki-1 –

Tki-1*max(100%; HICPi-1)

0,0489 EUR/GJ (a 2011. évre érvényes díj)
az adott naptári évet megelőző naptári évben érvényes
Kitárolási Díj
HICPi-1 – az EUROSTAT (vagy a Központi Statisztikai Hivatal) által az
(i-2) év október és az (i-1) év október közötti időszakra
közzétett, az Európai Unió tagállamaira és a teljes fogyasztói
kosárra vonatkozó fogyasztói árindex (%), a fentiek szerint
18.2. Napi Kapacitás Díj
A Tároló a Napi Kapacitás Díjat évente, január 1-én, az évet megelőző
időszakra vonatkozó, az EUROSTAT által október hónapra közzétett, az
Európai Unió tagállamaira és a teljes fogyasztói kosárra vonatkozó fogyasztói
árindex-szel (Harmonized Index of Consumer Prices; HICP) indexálja. Az
index %-ban értendő, és az (i-2) év október és az (i-1) év október közötti
időszakra vonatkozik (előző év azonos időszaka=100%).
A naptári évben (i) érvényes Napi Kapacitás Díj (Tni) az alábbi képlet alapján
kerül megállapításra minden naptári év január 1-jén:
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Tni=
Ahol
Tn0=
Tni-1 –

Tni-1*max(100%; HICPi-1)

0,1 EUR/GJ/nap (a 2011. évre érvényes díj)
az adott naptári évet megelőző naptári évben érvényes Napi
Kapacitás Díj
HICPi-1 – az EUROSTAT által az (i-2) év október és az (i-1) év október
közötti időszakra közzétett, az Európai Unió tagállamaira és
a teljes fogyasztói kosárra vonatkozó fogyasztói árindex (%),
a fentiek szerint
18.3. HEG, HEGO díja
A Tároló a Szerződés szerinti HEG és HEGO szolgáltatást díjmentesen
biztosítja a Vevő részére.
18.4. A Tároló minden Szerződéses díjat és indexet 4 tizedes jegyre kerekít.
18.5. A 18-as pontban foglalt díjak az általános forgalmi adó összegét nem
tartalmazzák.
19.
Mobilgáz értékesítés
19.1. Mobilgáz értékesítés
Amennyiben
a) a Szerződés lejár,
b) vagy a Szerződés megszűnik,
c) vagy a másodlagos kereskedelemben vásárolt
használati joga visszaszáll a kapacitás értékesítőjére

Mobilkapacitás

és a Vevőnek földgáza marad a Földgáztárolóban úgy, hogy a Vevő nem
rendelkezik a Földgáztárolóban tárolt földgázának megfelelő mennyiségű
Mobilkapacitással, a Tároló jogosult a Vevővel kötött eltérő írásbeli
megállapodás
hiányában
a
Földgáztárolóban
maradt
földgáz
Mobilkapacitáson felüli részét a bankgarancia lejáratát megelőzően is
értékesíteni.
A Tároló a b) pont szerinti esemény bekövetkezéséről írásban (fax, email)
értesíti a Vevőt, akinek az értesítés kézhezvételétől számított 15 munkanap áll
rendelkezésére a gáz kitárolására vagy értékesítésére.
A Tároló az eladási árból a pénzügyi rendezés során a következő tételeket
levonja:
•

Minden, a Szerződésben szereplő vagy az Üzletszabályzat
alapján kalkulálható díjat a Szerződés lejártától a földgáz
értékesítésének napjáig számítva,

•

a Tároló minden kárát, amely a Tárolót a gázértékesítéssel
kapcsolatban éri, ideértve különösen
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•

a Tároló minden veszteségét, ami amiatt keletkezik, hogy a Vevő
a földgázt a Szerződésnek megfelelően nem tárolta ki,

•

mindennemű, a Szerződésből származó egyéb követelését.

Amennyiben a Vevő nem teljesíti a Szerződésből fakadó fizetési
kötelezettségeit, és a Tároló követelése a 21. pont szerinti pénzügyi
biztosítékból nem elégíthető ki, a Tároló jogosult a Vevővel kötött eltérő
írásbeli megállapodás hiányában a Vevő Földgáztárolóban lévő földgázát
értékesíteni. A földgáz értékesítése abban az időpontban válik lehetségessé,
amikor a Tároló fizetési felszólításában szereplő fizetési határidő lejár.
A Tároló az eladási árból a pénzügyi rendezés során a következő tételeket
vonja le:
•

Minden, a Szerződésben szereplő díjat, a már kifizetett
összegekkel csökkentve,

•

a Tároló minden kárát, ami abból adódóan keletkezett, hogy a
Vevő nem fizetett időben, ideértve a gázértékesítéssel
kapcsolatban felmerült költségeket is,

•

mindennemű, a Szerződésből származó követelését.

A Tároló tájékoztatja a Vevőt a földgáz értékesítéséről.
A Tároló a Vevő földgázának a fenti okok miatti értékesítését átlátható,
diszkriminációmentes módon végzi, ennek során különösen, de nem
kizárólagosan az adott mennyiséget meghirdeti, és az értékesítésre aukciót
tart. Az értékesítésre kerülő földgáz ára az aukció során elért ár.
Abban az esetben, ha az irányadó jogszabályok változása folytán a jelen pont
szerinti mobilgáz értékesítés nem lenne lehetséges, úgy a Vevő tulajdonában
lévő, a Tároló által tárolt földgázmennyiség a Tároló, mint zálogjogosult
birtokában levő (kézi) zálogtárgynak minősül, és a Vevővel kötött eltérő
írásbeli megállapodás hiányában az esetleges mobilgáz értékesítéssel
kapcsolatosan a Ptk. vonatkozó szabályai alkalmazandók.
20.
Fizetés
20.1. A Tároló a 18.1. pont szerinti mindenkori Betárolási Díj és a 11. pont szerinti
jegyzőkönyvben szereplő, a Vevő számára a tárgyhónapban betárolt
földgázmennyiség szorzataként számítja ki a Vevő által fizetendő havi
betárolási díjat, amelyről a számlát a tárgyhónapot követő hónap 6.
munkanapjáig állítja ki.
20.2. A Tároló a 18.1. pont szerinti mindenkori Kitárolási Díj és a 11. pont szerinti
jegyzőkönyvben szereplő, a Vevő számára a tárgyhónapban kitárolt
földgázmennyiség szorzataként számítja ki a Vevő által fizetendő havi
kitárolási díjat, amelyről a számlát a tárgyhónapot követő hónap 6.
munkanapjáig állítja ki.
20.3. A Tároló a 13. és 14. pont szerinti adminisztrációs díjakat tartalmazó számlát,
valamint a 18.2. pont szerinti díjjal kalkulált, a tárgyhónapban a Vevő által
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igénybevett Napi Kapacitás(ok) díját tartalmazó számlát a tárgyhót követő
hónap 6. munkanapjáig állítja ki.
20.4. Felek a 20.1., 20.2., 20.3. pont szerinti számlázásra vonatkozóan határozott
időre szóló elszámolásban állapodnak meg, ahol az elszámolási időszak 1
naptári hónap.
Ennek megfelelően a számlán feltüntetendő teljesítési időpont az ellenérték
megtérítésének esedékessége az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény (a továbbiakban „ÁFA törvény”) 58. § (1) bekezdése alapján.
20.5. A Tároló a számlákon köteles forintban is feltüntetni a fizetendő általános
forgalmi adó összegét az ÁFA törvény 172. § alapján, a 80.§ szerint
meghatározott árfolyam alkalmazásával.
20.5. A Szerződéses időszakot követő hónap 15. munkanapjáig a Tároló teljes
gázforgalmi elszámolást készít a Vevőnek.
20.6. A kibocsátott számláknak kötelezően tartalmaznia kell a Szerződés számát. A
Tároló a Vevő nevére kiállított számlát a számlakibocsátás napján köteles a
Vevőnek e-mailen a számla másolatát megküldeni és 5 napon belül az eredeti
példányt a számlapostázási címére megküldeni. Amennyiben a Tároló ezt
nem teljesíti, az kizárja a Vevő késedelmes fizetését.
20.7. A Vevő a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő számla
ellenértékét annak kibocsátásától számított 15 napon belül, átutalással
egyenlíti ki. Amennyiben a fizetési határidő napja munkaszüneti napra vagy
ünnepnapra esik, abban az esetben a fizetési határidő a munkaszüneti napot,
illetve az ünnepnapot követő első munkanap. A fizetés akkor számít
teljesítettnek, amikor a kiszámlázott összeg a Tároló bankszámláján jóváírásra
kerül.
20.8. A Felek megállapodnak, hogy a számla kifogásolása esetén a számlát fogadó
Fél a kifizetést teljesíti. A számla kivizsgálását követően a Felek a számla
esetleges módosítása alapján, az alábbi módon számolnak el:
•

túlfizetés esetén a számlát kibocsátó Fél a különbözetet és annak a
teljesítési nap és a visszafizetési nap közötti időre a mindenkor érvényes
EURIBOR kamatát a számlát fogadó Félnek visszautalja,

•

alulfizetés esetén a számlát fogadó Fél a különbözetet és annak a
teljesítési nap és a visszafizetési nap közötti időre a mindenkor érvényes
EURIBOR kamatát átutalja a számlát kibocsátó Félnek.

A kiállított számlán feltüntetett összeg részbeni megfizetése a fizetés nem
teljesítésének tekintendő.
20.9. Fizetési késedelem esetén a Felek a mindenkor érvényes EURIBOR + 4%
késedelmi kamatot fizetnek 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 kézhezvételt követő 10. nap.
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Amennyiben a késedelem nem kerül orvoslásra a kiterhelési levél kiküldését
követő 10. napig, Tároló jogosult a Szerződés szerinti fizetési garanciák
lehívásával/alkalmazásával élni.
20.10. A tárolt gázmennyiség teljes vagy részleges megsemmisülése esetén a Tároló
nem támaszt igényt a Vevővel szemben a tárolási díjak vagy azok arányos
részének megfizetésére.

20.11. Amennyiben a Vevő valós kitárolási és/vagy betárolási forgalma a
szerződéses időszakban elmarad az átlagos Rendelkezésre álló mobil
kapacitásának megfelelő kitárolási vagy betárolási forgalomtól, Vevő a
szerződéses időszak végén pótdíjat (P) köteles fizetni. A Tároló a
szerződéses időszakot követően, az alábbi formulával kiszámítja a Vevő
átlagos Rendelkezésre álló mobilkapacitását (Kmátlag) a szerződéses
időszakra:
Kmátlag= ∑i =1 (
365

K mi
) , ahol
365

Kmi – A szerződéses időszak i-edik gáznapján a Vevő Rendelkezésre álló
mobilkapacitása.
A Vevő szerződéses időszakot követő pótdíjfizetési kötelezettségét a Tároló
az alábbiak szerint határozza meg:
P=(2*Kmátlag-Mb-Mk )*(Tbe+Tki)*0,3
ahol,
P – a Vevő által fizetendő pótdíj [EUR]
Tbe - a 18.1. a) pont szerinti mindenkori (a pótdíj megállapításakor érvényes)
Betárolási Díj
Tki -

a 18.1. b) pont szerinti mindenkori (a pótdíj megállapításakor érvényes)
Kitárolási Díj

Mb - a szerződéses időszakban betárolt gázmennyiség
Mk - a szerződéses időszakban kitárolt gázmennyiség
A pótdíj terhelő levél kibocsátásának határideje a 20.5. szerinti teljes
gázforgalmi elszámolás Tároló általi kiküldésétől számított 10. munkanap.
21.
Pénzügyi biztosíték
21.1. A Vevő a Szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítésére a jelen
21. pontban foglaltaknak megfelelő bankgaranciát bocsát a Tároló
rendelkezésére.
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21.2. A Tároló által elfogadható bankgarancia mintáját a 2.sz. melléklet
tartalmazza.
21.3. A bankgaranciának az alábbi feltételeket kell kielégítenie:
21.3.1. A bankgarancia visszavonhatatlan, devizaneme euró (EUR).
21.3.2. A bankgarancia összege 1.500.000 EUR, amennyiben a Vevő
másodlagos kereskedelem keretében a Rendelet szerinti mértéket
meghaladó Mobil-, Be- vagy Kitárolási kapacitásokat vásárol, akkor a
bankgarancia mértékét a Vevő haladéktalanul köteles a vásárolt
kapacitásoknak megfelelően módosítani.
21.3.3. A bankgarancia a Szerződés lejártát követő 60. napig érvényes.
21.3.4. A bankgaranciával kapcsolatos mindennemű, a Szerződésnek
megfelelő eljárást a Tároló bankja és a Vevő bankja bonyolítja le.
21.3.5. A visszavonhatatlan bankgarancia alapján a Vevő bankja a Tároló
első írásbeli felszólítása (a továbbiakban: Lehívás) alapján a Tároló
által megjelölt összegben, de összesen legfeljebb a garancia összeg
erejéig, az alapjogviszony vizsgálata nélkül és bármilyen kifogásra
való tekintet nélkül, fizetést teljesít a Tároló javára a Lehívás
kézhezvételét követő 3 banki munkanapon belül, feltéve, hogy
(a)

a Lehívásban a Tároló kijelenti, hogy a Vevő nem teljesítette,
vagy nem szerződésszerűen teljesítette a Szerződésben foglalt
kötelezettségét;

(b)

a Lehívásban a Tároló hivatkozik a garanciára;

(c)

a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és
aláírásának hitelességét a Tároló hitelt érdemlő módon
bizonyította (30 napnál nem régebbi cégkivonatával és aláírási
címpéldánnyal vagy számlavezető bankjának megfelelő
igazolásával).

21.3.6. A bankgaranciával kapcsolatosan felmerülő valamennyi díjat és
költséget a Vevő viseli, beleértve a bankgarancia esetleges
lehívásakor a Tárolónál felmerülő költségeket is.
21.3.7. A banknak a bankgarancia alapján fennálló fizetési kötelezettsége
kizárólag a Tároló írásbeli Lehívása alapján teljesített fizetések
összegével csökkenthető. A bankgarancia részletekben is igénybe
vehető. A bankgarancia alapján teljesített valamennyi kifizetés a
bankgarancia összegét automatikusan csökkenti.
21.3.8. A bankgaranciát kibocsátó bank kizárólag a Tároló számára
elfogadható bank lehet.
21.3.9. A bankgarancia tekintetében a magyar jog az irányadó.
21.3.10. A bankgarancia a Tároló előzetes írásbeli hozzájárulásával
750.000 EUR-ig csökkenthető a tárolt mobilgáz ……. EUR/GJ áron
számított értékével (Mobilgáz érték), de a bankgarancia és a
Földgáztárolóban lévő Mobilgáz érték – mint pénzügyi biztosíték együttesen sohasem lehet kevesebb, mint a 1.500.000 EUR. Azaz, a
bankgarancia csökkentéséhez a Tároló csak akkor járul hozzá
(vagyis igazolja hitelt érdemlően a garanciát kibocsátó banknál, hogy
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elfogadja a bankgarancia csökkentését), ha a Vevő tulajdonában, a
Földgáztárolóban lévő, a Tároló által megállapított Mobilgáz érték
nagyobb, mint 750.000 EUR. Amennyiben a Földgáztárolóban lévő,
a Vevő tulajdonában lévő, a Tároló által megállapított Mobilgáz érték
a Vevő kitárolási nominálásának vagy a Földgáztárolóban történő
gázértékesítésének teljesítésével kisebbé válna, mint mint
750.000 EUR, a Tároló addig nem fogad el nominálást vagy
gázértékesítési tranzakciót a Vevőtől, amíg az a bankgarancia
értékét meg nem emeli a jelen pontnak megfelelő összegre.
21.3.11.
A bankgarancia a Szerződés hatálya alatt csak egyszer
csökkenthető a maximum 750.000 EUR-val, és megemelése
1.500.000 EUR-ra is csak egyszer valósulhat meg. A bankgarancia
emelése vagy csökkentése csak akkor valósul meg, amikor a Tároló
hitelt érdemlően (például banknál bejelentett aláírók által aláírt
levélben) igazolja, hogy elfogadja a bankgarancia emelését, illetve
csökkentését.
21.4. A Tároló felmentést adhat a bankgarancia biztosítási követelmény alól a
következő nevesített esetekben:
(i) a Vevő legalább Standard and Poor’s BB vagy legalább Moody’s Ba2
kockázati besorolással rendelkező vállalat;
(ii) a Vevő anyavállalata legalább Standard and Poor’s BB vagy legalább
Moody’s Ba2 kockázati besorolással rendelkező vállalat és a
bankgaranciával megegyező mértékű és tartalmú anyavállalati garanciát ad
a Tárolónak a Vevő Szerződésből fakadó kötelezettségei teljesítésére. Az
anyavállalati garancia szövegét a Tárolónak jóvá kell hagynia. A Vevő
jogosult a szerződés időtartama alatt az anyavállalati garanciát megegyező
mértékű és tartalmú bankgaranciára cserélni.
Abban az esetben, ha
• az (i) pont szerinti Vevő vagy a (ii) pont szerinti anyavállalat kockázati
besorolása a Szerződés hatálya alatt a magasabb kockázat irányába
akként változik, hogy az már nem éri el legalább a Standard and Poor’s BB
vagy legalább a Moody’s Ba2 besorolást, vagy
• a (ii) pont esetében a garanciát nyújtó anyavállalat a Vevőben fennálló
részesedését értékesíti,
a Vevő erről 8 Napon belül köteles írásban értesíteni a Tárolót. A besorolás
a fentiek szerinti megváltozását vagy az anyavállalati garanciát nyújtó
anyavállalat a Vevőben fennálló részesedésének értékesítését megelőző
30 napon belül a Vevő köteles gondoskodni a 21.2., 21.3. pontokban
rögzítetteknek megfelelő bankgarancia kiállításáról, illetőleg ezen ténynek a
Tároló részére történő hitelt érdemlő igazolásáról. A jelen bekezdésben
foglaltak elmulasztása esetén a 26.1. pontban rögzített jogkövetkezmények
alkalmazandók.
21.5. A Tároló csak abban az esetben kezdi meg a Szerződés szerinti
szolgáltatások teljesítését, amennyiben a jelen 21. pont szerinti pénzügyi
biztosíték rendelkezésre állását a Vevő hitelt érdemlően igazolja.
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22.
Vis maior
22.1. 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
azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket
(pl.: jogszabály változás, háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész,
terrorcselekmény, előre nem látható és a Tárolónak nem felróható üzemzavar
stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az
adott Felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében. A másik szerződő
Fél kérésére a vis maior tényéről az érintett Fél köteles a vis maior helye
szerint illetékes kereskedelmi kamara tanúsítványát vagy igazolását
bemutatni.
Amennyiben a vis maior időtartama a 180 napot meghaladja, bármely Fél
jogosult a Szerződést 30 napra írásban felmondani minden hátrányos
jogkövetkezmény nélkül abban az esetben is, ha erre egyébként a Szerződés
alapján nem lenne jogosult.
22.2. 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.
22.3. A Felek kötelesek újrakezdeni a szerződéses kötelezettségeik teljesítését,
amint az lehetségessé válik.
22.4. Mindaddig, amíg a Szerződés teljesítését vis maior akadályozza, a nem
teljesített
szolgáltatás
vagy
szolgáltatásrész
tekintetében
nincs
ellenszolgáltatási kötelesség.
23.
Felelősség
23.1. A Felek rögzítik, hogy felelősséggel tartoznak az olyan személyek esetleges
károkozásáért, akiket mint ügynököket, alvállalkozókat, megbízottakat vagy
teljesítési segédeket vesznek igénybe a Szerződésből fakadó kötelezettségeik
teljesítése érdekében.
23.2. A Felek továbbá megegyeznek abban, hogy a Szerződés megszegéséből
adódó felelősségük nem terjed ki a közvetett vagy következményi károk
megtérítésére, és semmilyen esetben nem terjed ki az esetleges elmaradt
hasznok megtérítésére.
23.3. A Felek kijelentik, hogy a Tároló nem felelős a műszaki okból bekövetkező
kapacitáscsökkenésért (beleértve a váratlan üzemzavar következményeit), és
a Vevő ebből eredő semminemű káráért, amennyiben a meghibásodott tárolói
eszközöket rendeltetésszerűen üzemeltette és annak karbantartását az
iparági gyakorlat szerinti időközönként és módon végrehajtotta, valamint
minden elvárható erőfeszítést megtett a már bekövetkezett műszaki hiba
mielőbbi elhárítására.
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23.4. A Felek ezennel kifejezetten hangsúlyozzák, hogy a jelen pontban foglaltakra
mindkét Fél figyelmét felhívták, és a felelősség jelen pontban foglalt
korlátozásaiból származó hátrányokat a Ptk. 314. § (2) értelmében az
ellenszolgáltatás
megfelelő
csökkentésével
és
egyéb
előnyökkel
kiegyenlítették.
23.5. A jelen pontban foglaltak semmilyen módon nem értelmezhetők oly módon,
hogy az bármelyik Fél bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi
épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségét
korlátozná vagy kizárná.
24.
A Szerződés tartalma (mellékletek)
24.1. Szerződés a csatolt mellékletekkel
elválaszthatatlan részét képezik:
1.sz. melléklet:
2.sz. melléklet:

érvényes,

melyek

a

Szerződés

A Tároló által igényelt érkezési és az általa biztosított
kiadási nyomás értékek
Bankgarancia nyilatkozat
25.
A Szerződés időtartama

25.1. A Szerződés az aláírása napján lép hatályba.
25.2

A Szerződés ……………-én szűnik meg. (jellemzően egy tárolási év)
26.
A Szerződés megszűnése

26.1. A Szerződés megszűnik, ha
•
•
•
•
•
•

a Felek közös megegyezéssel megszüntetik;
a bíróság jogerős végzésben a Vevő fizetésképtelenségét
állapítja meg;
a MEH valamelyik Fél működési engedélyét jogerősen
visszavonja;
valamelyik Fél jogutód nélkül megszűnik; vagy
valamelyik Fél a Szerződést a 22.1. pontban foglaltak alapján
felmondja; vagy
valamelyik Fél a másik Fél ismételt és/vagy súlyos
szerződésszegése esetén az írásbeli figyelmeztetést követő
legalább 15 nappal a Szerződést azonnali hatállyal felmondja.
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27.
A Szerződés módosítása
27.1. Szerződést a Felek közös egyetértéssel, írásban módosíthatják. A módosulás
hatályba lépésének időpontját naptárilag meg kell határozni.
27.2. Nem minősül a Szerződés módosításának 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 – az eset
körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy
a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles
értesíteni.
28.
A Szerződés átruházása
28.1. A Szerződésből származó bármely jogát, kötelezettségét vagy követelését – a
pénzkövetelések kivételével – bármelyik Fél csak a másik Fél előzetes írásbeli
jóváhagyásával jogosult átruházni, kivéve a kapacitások használatának
másodlagos kereskedelemben, az ÜKSZ és az Üzletszabályzat szerint történő
értékesítését. A Felek az átruházást indokolatlanul nem utasíthatják el, ha az
új Fél megfelel a jogi, pénzügyi és technikai feltételeknek a szerződéses
kötelezettségei teljesítésére.
28.2. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben bármely Fél jogutódlással
szűnik meg, vagy átalakul, abban az esetben a Szerződésből eredő, az
érintett Felet illető, terhelő jogosultságok és kötelezettségek a jogutód
társaságra szállnak át.
29.
Alkalmazott jog, viták rendezése
29.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződéssel kapcsolatban esetleg
felmerülő vitás kérdéseket egymás között elsősorban tárgyalások útján
rendezik.
29.2. A Szerződéssel kapcsolatos minden kérdésben a magyar jog előírásait kell
alkalmazni.
29.3. A fenti tárgyalások eredménytelensége esetén bármely vita eldöntésére,
amely a Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével,
megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban
keletkezik, a felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
mellett működő Választottbíróság kizárólagos illetékességének, amely a
választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény és saját Eljárási
Szabályzata alapján hoz döntést, és amelynek ítéletét a Felek a rendes
bíróság kizárásával véglegesnek és végrehajthatónak fogadják el. A
választottbírósági eljárást magyar nyelven, Budapesten kell lefolytatni. A
Választottbíróság három választottbíróból álló tanácsban jár el. A három
választottbíróból egyet-egyet a Felek jelölnek ki, a harmadik választottbíró
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személyét a kettő elsőként kijelölt választottbíró jelöli ki. A Választottbíróság
eljárásával kapcsolatos költségek viseléséről a Választottbíróság határoz.
30.
Titoktartás

30.1. A Felek kijelentik, hogy a Szerződés megkötésével és teljesítésével
összefüggésben a másik Féllel és annak tevékenységével kapcsolatban
bármilyen módon tudomásukra jutott adat, tény, így különösen, de nem
kizárólagosan Szerződés léte és tartalma üzleti titoknak minősül, azt a felek
harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé és
Szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel, kivéve ha
ahhoz a másik Fél előzetesen írásban hozzájárul.
Jelen rendelkezés nem vonatkozik a bármely Fél kapcsolt vállalkozásai
számára történő adatszolgáltatásra.
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 szerződő Fél köteles
megfelelően gondoskodni arról, hogy a részére megbízási, vállalkozási stb.
szerződés keretében pénzügyi-számviteli-jogi szolgáltatást nyújtó partner a
Szerződéssel kapcsolatos adatot, tényt, információt stb. a Felek gazdasági
érdekének megfelelően titkosan kezelje, azt harmadik személy részére ki ne
adja, nyilvánosságra ne hozza.
A Felek jogosultak a Szerződéssel kapcsolatos információkat a közvetlen
irányítást biztosító befolyással rendelkező személy számára átadni, akinek
minden, a Szerződéssel kapcsolatos adatot, tényt, információt a Felek
gazdasági érdekének megfelelően titkosan kell kezelnie, azokat harmadik
személy részére ki ne adhatja, nyilvánosságra nem hozhatja.
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.
31.
A Szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége
31.1. Amennyiben a Szerződés valamely rendelkezése érvénytelen lenne, vagy
érvénytelenné válna, az a Szerződés többi rendelkezését nem érinti. A
Szerződő Felek kötelezik magukat rá, hogy az érvénytelen rendelkezést az
érvénytelenség bekövetkezésének időpontjától kezdve olyan rendelkezéssel
26

Üzletszabályzat
10.sz. melléklet

pótolják, melynek gazdasági eredménye lehetőleg megközelíti az érvénytelen
rendelkezés gazdasági eredményét.
32.
Szerződésszegés és következményei

A Szerződés megszegését jelenti minden olyan eset – a vis maior, egyéb a
Szerződésben írt rendelkezések kivételével – amikor a felek bármelyike
megsérti a lényeges szerződéses feltételeket, illetve a Ptk. vonatkozó
rendelkezéseit, különös tekintettel, de nem korlátozva az alábbiakra:
Vevő részéről:
- A szolgáltatás ellenértékének meg nem fizetése
- A betárolt földgáz minősége nem felel meg a szerződésben rögzített
előírásoknak
Tároló részéről:
A Vevő által nominált, Tároló által befogadott betárolási, illetve kitárolási
feladat nem teljesítése. Ebben az esetben Tároló köteles a Vevőnél felmerülő
pótdíjat, egyensúlyozási költséget megtéríteni.
Az átvett földgáz elvesztése, megsemmisülése. Ebben az esetben a Tároló
felel azért a kárért, amely jelen szerződés szerinti földgázmennyiség
betáplálástól a vevőnek történő kiadásig terjedő idő alatt a földgázmennyiség
elvesztéséből, megsemmisüléséből, minőségromlásából keletkezett. Az átvett
földgázmennyiség teljes vagy részleges megsemmisülése esetén a Tároló a
földgázmennyiséggel kapcsolatos őt megillető díjra, illetőleg annak arányos
részére nem tarthat igényt.
A kitárolt földgáz nem felel meg a Szerződésesben rögzített előírásoknak. A
Vevő köteles a bekövetkezett káráról, a tudomásszerzést követően Tárolót a
káresetről értesíteni és a keletkezett kártérítési igényét bejelenteni.
33.
Kapcsolattartók
33.1. Szerződéses témákban:
A Vevő részéről:
A Tároló részéről:

név
Tel.:
Fax:
email:

33.2. Napi operatív kapcsolattartás témáiban:
A Vevő részéről:
A Tároló részéről:

33.3

Ügyeletes diszpécser
Tel.: +36 / 70 / 373-5151
Fax: 1/430-3721
email: diszpecser@gaztarolo.hu

Elszámolási kérdésekben:
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A Vevő részéről:
A Tároló részéről:

név
Tel.:
Fax:
email:
34.
Egyéb rendelkezések

34.1. A Felek megállapodnak abban, hogy minden, a Szerződésben nem rögzített
kérdésben az ÜKSZ, továbbá az alkalmazandó jogszabályok, különösen a
GET, a VHR illetőleg a Ptk., és annak a letétre vonatkozó szabályai, valamint
a Tároló -MEH által jóváhagyott- mindenkori Üzletszabályzata szerint járnak
el.
Budapest, …………………….
MMBF Zrt.

Vevő

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

név
titulus:

név
titulus:

..............................................................
név:
titulus:
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BANKGARANCIA NYILATKOZAT
bankgarancia száma: .....................
Címzett:
(a továbbiakban: a "Kedvezményezett")
Kibocsátó:
Bank neve.
Bank címe
Bank SWITF kódja
(Cégjegyzékszám és nyilvántartó bíróság: )
(a továbbiakban: a "Bank")
Megbízó:
Partner neve
székhelye
(a továbbiakban: a "Megbízó")
Megbízónk értesített bennünket, hogy Önök és a ……………… (továbbiakban Megbízó,
székhely……………) között …………..számon ………….. szerződés (a továbbiakban: a
"Szerződés") megkötésére került sor, és a Szerződés alapján a Kedvezményezett általi
teljesítésnek előfeltétele a jelen bankgarancia (a "Garancia") kibocsátása.
1. A Megbízó megbízásából ezennel legfeljebb ………………….. Ft, azaz …………………….
forint összeg (a továbbiakban: a "Garancia Összeg") erejéig visszavonhatatlanul és
feltétel nélkül garanciát vállalunk a Kedvezményezett javára a Megbízónak a
Szerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettségére (tőkeérték, ÁFA, késedelmi
kamat és egyéb járulékos költségek, beleértve a behajtási és végrehajtási költségeket is).
2. E Garancia alapján a Bank a Kedvezményezett első írásbeli felszólítása (a továbbiakban:
a "Lehívás") alapján a Kedvezményezett által megjelölt összegben, de összesen
legfeljebb a Garancia Összeg erejéig, az alapjogviszony vizsgálata nélkül és bármilyen
kifogásra való tekintet nélkül, fizetést teljesít a Kedvezményezett javára a Lehívás
kézhezvételét követő 3 banki munkanapon belül, feltéve, hogy (a) a Lehívásban a
Kedvezményezett kijelenti, hogy a Megbízó nem teljesítette vagy nem szerződésszerűen
teljesítette a Szerződésben foglalt kötelezettségét; (b) a Lehívásban (a fenti
bankgarancia szám megjelölésével) hivatkoznak jelen Garanciánkra; (c) a Lehívás
eredeti példányát legkésőbb a Lejárati Időpontig eljuttatták a Bank fent megjelölt címére;
és (d) a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét a
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Kedvezményezett hitelt érdemlő módon bizonyította (30 napnál nem régebbi
cégkivonatával és aláírási címpéldánnyal vagy számlavezető bankjának megfelelő
igazolásával).

3. A Jelen Garanciával kapcsolatosan felmerülő valamennyi díjat és költséget a
Megbízó viseli.
4. A Banknak a Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettsége kizárólag a
Kedvezményezett írásbeli Lehívása alapján teljesített fizetések összegével
csökkenthető. Jelen Garancia részletekben is igénybe vehető. Jelen
bankgarancia alapján teljesített valamennyi kifizetés a bankgarancia összegét
automatikusan csökkenti.
5. Bank a Garancia 2. pontjában vállalt fizetési kötelezettségét mindenféle adó, vám,
járulék és díj levonása nélkül teljesíti.
6. A Garancia 2008. ........ hó .,.. napján lép hatályba. A Garancia minden további értesítés
nélkül hatályát veszti …………………. napján budapesti idő szerint déli 12.00 órakor (a
továbbiakban: a Lejárati Időpont"), függetlenül attól, hogy a Garancia eredeti példányát
visszajuttatták-e Bankunkhoz vagy sem. A Lejárati Időpontot követően kézhez vett
Lehívások alapján a Bank nem teljesít fizetést.
7. Jelen Garancia tekintetében a magyar jog az irányadó.

Kelt, …………………………, 2011. ……………..

Bank neve
Kapcsolattartó neve: ……………………….
tel:……………………………………………..
fax:…………………………………………..

……………………………
[aláíró neve
beosztása]

………………………
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