Gázkölcsön

Az MFGT a Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatal (MEKH) 615/2015. sz. határozatával
módosított 1567/2013. MEKH határozatban (MFGT működési engedély) és a földgázellátásról szóló
2008. évi XL. törvény 141/G. §-ban is szereplő módon, rendelkezik 120 millió m3 (15 ºC)* saját
tulajdonú mobilgázzal, melynek kölcsönadására – meghatározott feltételek mellett – a MEKH-től
engedélye van.
* 2015.10.01-től kWh (GCV, 0 ºC) alapú elszámolás van érvényben, meghirdetésre az árverési
meghirdetésben szereplő Gázmennyiség kerül.
A szerződés tárgya
A Kölcsönvevő a gáz kölcsönadási díj fejében és megfelelő biztosíték nyújtása mellett (bankgarancia,
gázgarancia) jogosult az átminősített mobilgázból a szerződésben meghatározott részt (továbbiakban
Gázmennyiség) kölcsönvenni saját felhasználásra. A kölcsönvett Gázmennyiséghez tartozó mobil,
betárolási és kitárolási kapacitás ellenértékét, kapcsolódó forgalmi díjakat, a kölcsön díja nem
tartalmazza.
A szerződés hatályba lépését követően a Kölcsönvevő a teljes kölcsöndíjat megfizeti, majd ezután, az
2018. október 31-i gáznapon az egyesített tárolóban a teljes Gázmennyiséget átveszi, majd legkésőbb
2019. június 30-i gáznapig a teljes Gázmennyiséget az MFGT-nek visszaadja.
Az ügylet egyik feltétele, annak elfogadása, hogy amennyiben a kölcsönadást követően a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) felszólítása, vagy a Get. 141./G § (3) bekezdése
alapján, a miniszter rendelete (továbbiakban Kötelező Visszaadás) esetén, az MFGT által megküldött
felszólításban szereplő határidőn belül a teljes kölcsönvett Gázmennyiséget vissza kell pótolnia.
Kötelező Visszaadás esetén, amennyiben a vonatkozó felszólítás, vagy rendelet alapján a visszaadási
határidő 2019. március 31. előtti időpontra esik a felek időarányosan (az igénybevett gáznapok száma
alapján) elszámolnak, amennyiben a megjelölt időpont utánra esik, a kölcsön díjból az MFGT nem
fizet vissza.
A gázkölcsön termék sem elsődlegesen, sem másodlagosan nem kereskedhető.
A kölcsönszerződés hatályba lépése
A kölcsönszerződés abban az esetben lép hatályba, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:
-

-

a Kölcsönadott Földgáz visszaadásának biztosítékául a Kölcsönvevő – választása szerint –
bankgaranciát, vagy betárolt gáz garanciát, vagy e két biztosíték fajtát vegyesen ad az MFGTnek,
annak igazolása, hogy a Kölcsönbe vevő a 2018/2019-as gázévre vonatkozóan rendelkezik a
Gázmennyiség tárolásához elegendő mobil kapacitással.

E feltételek teljesülését követően az MFGT kibocsátja a kölcsönzési díjról szóló számlát.

A kölcsönzési díj beérkezését követően, rendelkezhet a Kölcsönvevő a Kölcsönadott Földgázzal.
Amennyiben a kölcsönzési díj 2018. október 31. napjáig az MFGT bankszámláján nem kerül
jóváírásra, az MFGT – minden további jogkövetkezmény nélkül – jogosult elállni a kölcsön
szerződéstől.

A kölcsönszerződés időbeli hatálya a teljes Gázmennyiség visszaadásának napján, azaz legkésőbb
2019. június 30. napján szűnik meg.
A kölcsönbe vett Gázmennyiség visszaadásának határideje, a szerződés megszűnése
A teljes Gázmennyiség visszaadásának időpontja:
-

a Kölcsönvevő által választott időpont 2018. október 31-i és 2019. június 30-i gáznap között
de végső határidőként a 2019. június 30-i gáznap, vagy
a Kötelező Visszaadásra való felhívása esetén a Felszólításban meghatározott gáznap.

A teljes Gázmennyiség visszaadása megszünteti a kölcsönszerződést.

A Gázkölcsön ügylet díja
A Kölcsönvevő által fizetendő díjak
a.

Kölcsön díj: a Kölcsönadott Gázmennyiség kölcsönbe átadáskor a Kölcsönvevő által, a
kölcsönszerződés időtartamára fizetendő kölcsön díj (mely nem tartalmazza a kölcsönadott
földgáz Gázmennyiséghez kapcsolódó mobil kapacitás díját és a forgalmi díjakat sem). A
Kölcsöndíj mértékét az aukcióra beadott mennyiségi igény (kWh) és az árverésen megajánlott
árajánlat (Ft/kWh) szorzata határozza meg.
Abban az esetben, ha a visszaadás a 2019. június 30-i gáznapot megelőzően történik az MFGT
nem fizet vissza a kölcsöndíjból.
Kötelező Visszaadás esetén a „Szerződés tárgya” pontban foglaltak szerint számolnak el
egymással a felek.

b. Egyéb szolgáltatások díja: a fenti díjon felül az igénybevételhez kötődően, az MFGT
Üzletszabályzatában foglaltak alapján fizetendő a kölcsönadott földgázzal kapcsolatban
igénybevett szolgáltatások díjai (kapacitás díj, Napi Peak+, Storage+ stb.) valamint a Forgalmi
díjak.
Fizetési feltételek
A Kölcsöndíjra vonatkozó számla kiállítása a Gázkölcsön szerződés hatályba lépését követően
történik fizetési, határideje számla kiállításától számított 15. nap. Az MFGT a teljes kölcsöndíjat
előre számlázza ki a kölcsönvevőnek. A teljes kölcsöndíj megfizetése a feltétele annak, hogy a
Gázmennyiség a kölcsönvevő gázmérlegében jóváírásra kerüljön 2018. október 31-én.
A kapacitás díj, forgalmi és egyéb termékek díjainak számlázása havi ütem szerint történik.

Biztosíték

A Kölcsönadott Földgáz visszaadásának biztosítékául a Kölcsönvevő – választása szerint –
bankgaranciát, vagy betárolt gáz garanciát, vagy e két biztosíték fajtát vegyesen ad az MFGT-nek.
További részletek a Meghirdetéshez csatolt mintaszerződésben megtalálhatóak.
Felelősség
A kölcsönvett Gázmennyiség visszapótlásának/betárolásának késedelme, illetve meghiúsulása esetén
a Kölcsönvevő viseli az MFGT-t terhelő minden kárt, beleértve a közigazgatási bírságokat és a
harmadik személynek okozott károkat is.

A Kölcsönvevő oldalán, a Gázkölcsönnel kapcsolatos
következményekért az MFGT mindennemű felelősségét kizárja!
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