Földgázkölcsön egyedi szolgáltatás
Az MMBF Zrt. („Társaság”) 2018.07.03-tól a Szőreg-1 földalatti gáztárolóban lévő, saját tulajdonú földgáza terhére a
Ptk. 6:389 § (1) bekezdése szerinti jogügylet megkötésével földgáz kölcsönzési egyedi szolgáltatás nyújtását tervezi a
nála földgáztárolási szolgáltatást igénybe vevő partnerei részére, az alábbi feltételekkel:
1. A Társaság által kölcsönre felkínált


földgáz mennyisége:

50 000 MWh



földgáz minősége:
kivételével)

a 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet 11.sz. melléklete szerinti minőség (a szagszint

2. A kölcsönvevő a kölcsönvett földgázt a kölcsönvett földgázmennyiséggel azonos mennyiségben és az 1. pont
szerinti minőségben köteles visszaadni.
3. A földgázkölcsön időtartama:


A földgáz kölcsönvétele egy tárolási éven belül bármikor megtörténhet. A földgáz kölcsönadásárakölcsönvételére a gázkölcsön szerződés szerinti időponttól és ütemezésben kerülhet sor.



A kölcsönvett földgáz legkésőbb a kölcsönvétel tárolási évét követő tárolási év betárolási időszakának zárásáig
szolgáltatandó vissza a Társaság részére. A földgáz visszaadására-visszavételére a gázkölcsön szerződés
szerinti ütemezésben és időpontig kerülhet sor.

4. A földgáz kölcsönvételének módja:


A Szőreg-1 FGT-ben, tárolói készlet átadás-átvétellel.

5. A földgáz visszaadásának módja:


A Szőreg-1 FGT-ben, tárolói készlet átadás-átvétellel.

6. Az MMBF Zrt. a kölcsönvett földgáz földgáztárolói forgalmát jegyzőkönyvezi.
7. A szolgáltatás nettó díja (EUR):


A földgáz kölcsönvételi időszakára (a földgáz Társaságtól történő átvételének megkezdésétől a teljes
volumenben történő visszaadásáig) közzétett HEREN VTP negyedéves földgázárak különbözete (EUR/MWh)
elosztva kettővel és megszorozva a kölcsönvett földgáz mennyiségével (MWh):
Szolgáltatási Díj = (HEREN VTP [átvétel negyedév] - HEREN VTP [visszaadás negyedév]) * 0,5 (EUR/MWh)
* 50 000 MWh + ÁFA („Szolgáltatási Díj”)
ahol,
o

HEREN VTP [átvétel negyedév]: a kölcsönszerződés aláírásának napján kialakuló az ICIS Heren
European Spot Gas Markets publikáció VTP Price Assessment részében publikált Heren VTP [átvétel
negyedév] Bid ár

o

HEREN VTP [visszaadás negyedév]: a kölcsönszerződés aláírásának napján kialakuló az ICIS Heren
European Spot Gas Markets publikáció VTP Price Assessment részében publikált Heren VTP
[visszaadás negyedév] ár

8. A szolgáltatás igénybevétele:
a. A szolgáltatás igénybevételére azon földgázpiaci szereplők nyújthatnak be igényt, akiknek a kölcsönvétel
tervezett időtartamára érvényes földgáztárolási szerződése van az MMBF Zrt.-vel.
b. A szolgáltatás az MMBF Zrt. internetes honlapján kerül meghirdetésre.
c.

A szolgáltatás iránti igény az MMBF Zrt. számára, a molnar@gaztarolo.hu email címre küldött üzenettel
nyújtható be, az alábbi információk megadásával:



a kölcsönvenni kívánt földgáz mennyisége (MWh),



a kölcsönvétel időszaka,



a földgáz átvételének és visszaadásának kezdő, illetve záró időpontjai, valamint ütemezése.

d. A Társaság a beérkezett igényeket érkezési sorrendben elégíti ki.
e. Az MMBF Zrt. a szolgáltatás teljesítésére az igénylővel szolgáltatási szerződést köt.
f.

A Szolgáltatási Díj megfizetése a szerződés tárgyát képező földgázmennyiség kölcsönvevő részére történő
átadását követően válik esedékessé.

g. Az MMBF Zrt. a Szolgáltatási Díjról szóló számlát a kölcsönszerződés aláírását követő 10 napon belül állítja
ki. A Szolgáltatási Díj az MMBF Zrt. számlájának kiállítását követő 15 munkanapon belül, átutalással
fizetendő.
h. A kölcsönvett földgáz tárolói forgalmazásával kapcsolatos díjakat (kitárolási díj, betárolási díj) a
kölcsönvevő a hatályos földgáztárolási szerződése szerint köteles megfizetni az MMBF Zrt. számára.
i.

A szolgáltatási szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a kölcsönvevő az MMBF Zrt.-vel megkötött,
hatályos földgáztárolási szerződése szerinti bankgaranciát a kölcsönvett földgáz értékének + a
Szolgáltatási Díjnak megfelelő összeggel megemelje, és a garanciát teljes összegben lehívhatóvá tegye a
Társaság számára, annak a szolgáltatási szerződéssel összefüggésben felmerülő követelései teljesítésére,
a szolgáltatási szerződésben rögzített szabályok szerint.

j.

A kölcsönvett földgáz értéke: kölcsönvett mennyiség [MWh] * 32 EUR/MWh

k.

Amennyiben a kölcsönvett földgáz teljes volumenben történő visszaadása a kölcsönszerződés szerinti
határidőre nem történik meg (szerződésszegés), a kölcsönvevő a vissza nem adott földgázmennyiség g.
pont szerinti értékével azonos összegű kötbért köteles – átalány kártérítésként – a Társaság számára
megfizetni.

l.

A szolgáltatással kapcsolatban telefonon a +36 20 9726029
molnar@gaztarolo.hu email címre küldött üzenettel lehet érdeklődni.

szám

9. Az MMBF Zrt. fenntartja a jogát a jelen szolgáltatás feltételeinek megváltoztatására.

Budapest, 2018.07.02.

hívásával,

írásban

a

