Betárolt gázt – gázkölcsönre és tárolói szolgáltatásokra - biztosítékként felajánló nyilatkozat

Alulírott, (név, pozíció), és (név pozíció), a ……………………… (név, cím, cégjegyzékszám) képviseletében
kijelentjük a következőket:
A(z) ………………………. (székhely: ……………………………..) (a továbbiakban: Rendszerhasználó) és a Magyar
Földgáztároló Zrt. (a továbbiakban: MFGT) 201_. ………….……………-én földgáztárolásra vonatkozó
kapacitás-lekötési szerződést kötött. A szerződéses kötelezettségei teljesítésének biztosítékára a
Rendszerhasználó 201_. ………………………-én nyilatkozatot adott ki, amelyben rögzítette, hogy
bankgarancia helyett az általa az MFGT földalatti földgáztárolóiba betárolt földgáz energia
mennyiségből …kWh-t felajánl a 201_/201_ tárolási évre vonatkozó szerződéses díjak fedezetére.
A Rendszerhasználó és az MFGT 201_. …………………… …-án Földgáz Kölcsön Adásáról és Kölcsön
Vételéről szóló szerződést (Gázkölcsön szerződés) kötöttek. Rendszerhasználó, (mint kölcsönvevő)
által kölcsönvett földgáz energiamennyiség visszaadásának és az ezen mennyiséghez kapcsolódó
tárolói díjak fedezetének biztosítékául is az általa, a 201_/201_ tárolói évben betárolt földgáz
energiamennyiségből további …kWh-t – kizárólagosan, vagy bankgaranciával kombinálva – ajánlott
fel biztosítékul az MFGT részére.
Jelen nyilatkozat aláírásával – abból a célból, hogy a Rendszerhasználó által felajánlott valamennyi
biztosítékot a felek együttesen, valamennyi, közöttük megkötött szerződésből származó
kötelezettség fedezetéül egységesen használják, a Rendszerhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a
201_/201_ tárolási éves földgáztárolásra vonatkozó kapacitás-lekötési szerződésen túl a a Gázkölcsön
szerződés alapján, a Rendszerhasználó, (mint kölcsönvevő) által kölcsönvett földgáz
energiamennyiség visszaadásának biztosítékául is az általa, a 201_/201_ tárolói évben betárolt
földgáz energiamennyiségből további …kWh-t – kizárólagosan, vagy bankgaranciával kombinálva –
használja fel az MFGT.
A Rendszerhasználó, mint földgáztárolási szolgáltatást igénybe vevő rendszerhasználó és gázkölcsön
felhasználója kijelenti, hogy jelen nyilatkozata a 201_. …………………………….-én kiadott „Betárolt gázt
biztosítékként felajánló nyilatkozatának” és a 2018. október … -án kiadott „Gázkölcsön szerződéshez
kapcsolódó, korábban betárolt gázt biztosítékként felajánló nyilatkozat” kiterjesztéseként és
módosításaként értelmezendő, azaz mindkét szerződéses kötelezettségét (kölcsönvett földgáz
energiamennyiség visszaadása és az ezen mennyiséghez kapcsolódó tárolói díjak fedezetének
biztosítása, továbbá a 201_/201_ tárolási évre vonatkozó szerződéses díjak megfizetése) teljes
körűen és egységesen biztosítja.
Ennek megfelelően a Rendszerhasználó kijelenti, hogy a jelen nyilatkozattal, az alábbiak szerint
módosítja az általa 2018…………… napján tett „Betárolt gázt biztosítékként felajánló nyilatkozatot”.

I. Kizárólagosan betárolt gáz biztosítékként történő felajánlása esetén:
1) A Rendszerhasználónak annyi, biztosítékként betárolt gáz energiamennyiséget kell az MFGT
egyesített tárolójában tartania, amely fedezi a Gázkölcsön szerződés alapján kölcsönadott
földgáz (továbbiakban Kölcsönadott Földgáz) energiamennyiségét (kWh-ban) és a 201_/201_

tárolási évre vonatkozó szerződéses díjakat (továbbiakban Tárolói Díjak) (Forintban) is. (A
Gázkölcsön szerződés alapján Kölcsönadott Földgáz energiamennyiség és a Tárolói Díjak a
továbbiakban, együttesen Biztosítéki Érték, melynek egy része kWh-ban, más része pedig
forintban kerül meghatározásra. A forint összeg, az MFGT Üzletszabályzatának 6. számú
mellékletében (Szerződéses biztosítékra vonatkozó szabályok) foglaltak szerint került
meghatározásra.)
2) A biztosítékként felajánlott betárolt gáz energiamennyisége, a Gázkölcsön szerződés hatálya
alatt nem csökkenhet, a Biztosítéki Érték mértéke alá. Ennek megfelelően, a biztosítékként
betárolt földgáz energiamennyiség havi, MFGT általi csökkentésének feltétele az, hogy az
energiamennyiség mindenkor fedezetet nyújtson a Biztosítéki Értékre.
3) Amennyiben a Rendszerhasználó által, – akár a Gázkölcsön szerződés, akár földgáztárolásra
vonatkozó kapacitás-lekötési szerződés alapján – kitárolásra leadott nominálás alapján
látható, hogy a biztosítékként felajánlott betárolt gáz energiamennyisége nem fogja fedezni a
Biztosítéki Értéket, az MFGT megtagadhatja a kitárolást, mindaddig, amíg a Rendszerhasználó
a biztosítékot további gázbiztosíték felajánlásával és betárolásával ki nem egészíti az
Biztosítási Értékre.
4) Amennyiben a Rendszerhasználó a Tárolói Díjakat nem fizeti meg határidőben és / vagy a
Kölcsönadott Földgáz mennyiséget nem adja vissza határidőre, vagy egyéb, szerződésszegést
követ el, az MFGT jogosult a földgáztárolásra vonatkozó kapacitás-lekötési szerződés alapján
a biztosítékul felajánlott gázt értékesíteni, és / vagy a Gázkölcsön szerződés alapján a
biztosítékként betárolt gázt felhasználni és azt a Gázmérlegben saját nevére visszaírni.
II. Betárolt gáz garancia és bankgarancia együttes alkalmazása esetén
1) A Kölcsönadott Földgáz energiamennyiség visszaadásának és a Tárolói Díjak megfizetésének
biztosítékául, a Rendszerhasználó – saját választása szerint – jogosult részben bankgaranciát,
részben betárolt gáz garanciát nyújtani. Ez azt jelenti, hogy annyi biztosítékként betárolt gáz
energiamennyiségnek kell a tárolóban lennie, illetve olyan értékben kell bankgaranciát
(számítása a Gázkölcsön szerződés XIV. 1. alapján) az MFGT rendelkezésére bocsátani, mely
fedezetet nyújt a Biztosítéki Értékre.
2) A biztosítékként felajánlott betárolt gáz energiamennyisége és a bankgarancia összege nem
csökkenhet a Biztosítéki Érték alá.
3) Amennyiben a Rendszerhasználó által, – akár a Gázkölcsön szerződés, akár földgáztárolásra
vonatkozó kapacitás-lekötési szerződés alapján – kitárolásra leadott nominálás alapján
látható, hogy a biztosítékként felajánlott betárolt gáz energiamennyisége nem fogja fedezni a
Biztosítéki Értéket, az MFGT megtagadhatja a kitárolást, mindaddig, amíg a Rendszerhasználó
a biztosítékot – saját választása alapján – további gázbiztosíték felajánlásával és
betárolásával, és / vagy bankgaranciával (értékének számítása a Gázkölcsön szerződés XIV. 1.
alapján) ki nem egészíti a Biztosítási Értékre.
4) Amennyiben a Rendszerhasználó a Tárolói Díjakat nem fizeti meg határidőben és / vagy a
Kölcsönadott Földgáz mennyiséget nem adja vissza határidőre, vagy egyéb, szerződésszegést
követ el, az MFGT jogosulttá válik a tárolói díjak megfizetésének biztosítására és / vagy a
Kölcsönadott Földgáz visszaadásának biztosítására, a Kölcsönvevő által biztosítékként
betárolt gázt felhasználni és azt a Gázmérlegben saját nevére visszaírni és / vagy a
bankgaranciát lehívni.

A Rendszerhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a biztosítékul szolgáló betárolt gázra, a jelen
nyilatkozatban foglaltakon túlmenően, a Gázkölcsön szerződés és mellékletei, a 201_.
………….……………-én földgáztárolásra vonatkozó kapacitás-lekötési szerződés és mellékletei, valamint
az MFGT Üzletszabályzatában foglaltak irányadók, azzal, hogy ellentmondásos rendelkezés esetén
elsősorban a jelen nyilatkozatban foglaltak, másodsorban a Gázkölcsön szerződésben foglaltak,
harmadsorban a kapacitás-lekötési szerződésben és mellékleteiben foglaltak, negyedsorban pedig
Üzletszabályzatában foglaltak irányadók.
A Rendszerhasználó kijelenti továbbá, hogy a „Betárolt gázt biztosítékként felajánló nyilatkozatnak”
és a „Gázkölcsön szerződéshez kapcsolódó, korábban betárolt gázt biztosítékként felajánló
nyilatkozatnak” jelen nyilatkozat által nem módosított részei változatlan tartalommal hatályosak
maradnak.

Budapest, 201_. …………………………………..
Rendszerhasználó:
…………………………………………..
(Rendszerhasználó)

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

A nyilatkozatot elfogadom:
…………………………………………..
Név / Pozíció
Magyar Földgáztároló Zrt.

……….…………………………………….
Név / Pozíció
Magyar Földgáztároló Zrt.

