FÖLDGÁZTÁROLÁSI KAPACITÁS KERETSZERZŐDÉS STORAGE PLUSZ SZOLGÁLTATÁSRA

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

számlázási cím:

1138 Budapest, Váci út 144-150.

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 Storage plusz keretszerződés (továbbiakban: Szerződés) tárgya
a Rendszerhasználónak az időszak szerint meghirdetett tárolási iránnyal ellentétes
irányú gázforgalmazása, azaz kitárolási időszakban betárolásra, betárolási időszakban
kitárolásra az MFGT tulajdonában és üzemeltetésében lévő magyarországi földalatti
gáztárolóba az alábbi fejezetekben szereplő feltételek mellett.
2. A
1.
pontban
leírt
szolgáltatás
kétféleképpen
vagy az összevont tárolói nullponton történő ellenirányú, vagy

valósítható

meg:

3. a meghirdetett tárolási iránnyal ellentétesen működő tároló indításával.
4. A Szerződés határozott időtartamra jött létre.
5. A Felek egy (1) teljes tárolási ciklusra szerződnek. A szerződéses tárolási ciklus 201_
április 1-én 06:00 órakor kezdődik, és 201_ április 1-én 06:00 órakor fejeződik be.
II

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 és a Szerződés
elválaszthatatlan részét képező Storage plusz tárolási szolgáltatás leírása tartalmazza.

III

A Storage plusz tárolási szolgáltatás feltételei
1. A szolgáltatás megszakítható kapacitásként vehető igénybe a tárolói év minden napján.
2. A virtuális mennyiségek nominálása során nem lehet hálózati pontra vonatkozó HEG
lehetőséget igénybe venni.
3. Az igényelt Storage plusz mennyiségét a gáznapot megelőzően a nominálás során kell a
Rendszerhasználónak bejelentenie.
4. A Rendszerhasználó tudomásul veszi, hogy az aktuálisan rendelkezésre álló virtuális
be- és virtuális kitárolási kapacitás a többi rendszerhasználó által megadott
nominálások függvényében változik.
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IV

Nominálás, allokálás
Az MFGT az Üzletszabályzat 1.3.2. pontban leírtaknak megfelelően együttesen kezeli a
tárolókat. A Rendszerhasználó az MFGT Informatikai Platformjának a nomináló felületén
adja meg a virtuális mennyiségekre vonatkozó nominálásait. Az MFGT minden gáznapot
megelőzően az Informatikai Platformján a Rendszerhasználók részére feltünteti az
egyesített tárolóra leadható nominálások irányát, a nominálásokat ennek megfelelően kell
megadni.
Amennyiben az MFGT nem fogadja el a nominálási igényt a Rendszerhasználó
mismatching visszajelzést kap, és újranominálással kell rendeznie a tárolási igényét. Az
allokálás során a virtuális tárolás mennyisége az FGSZ Zrt. adatszolgáltatása szerint a
nominált mennyiséggel egyenlő.
Az MFGT Zrt. kizárólag a tárolási szolgáltatás biztosításáért vállal felelősséget, a szállítási
szolgáltatás igénybevételét az FGSZ Zrt. biztosítja.

V

Storage plusz szolgáltatás díja
1. A Storage plusz tárolási szolgáltatás kapacitás díja … Ft/kWh/nap.
2. A Storage plusz szolgáltatás díjat az időszak szerint meghirdetett tárolási iránnyal
ellentétes irányú betárolási vagy kitárolási szolgáltatás igénybe vétele esetén kell
megfizetni, az így be- illetve kitárolt mennyiségek után.
3. A Storage plusz tárolási szolgáltatás pénzügyi elszámolása és számlázása az elfogadott
napi allokált érték alapján utólag történik.
4. Azokra a napokra, amikor az MFGT megszakítja a Storage plusz szolgáltatást, a
megszakítás mértékéig a Rendszerhasználónak nem kell díjat fizetnie.
5. A Storage plusz igénybevételével kapcsolatos betárolási és kitárolási forgalmi díjakat a
Rendszerhasználó a mindenkor hatályos Tarifarendeletek szerint számított díjakkal
köteles fizetni.

VI

Irányadó jog, viták rendezése
1. A szerződésre és az esetleg felmerülő vitás kérdésekre, valamint a viták rendezésére
egyaránt a magyar jog szabályai az irányadóak.
2. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatban esetleg
felmerülő vitás kérdéseket egymás között elsősorban tárgyalások útján rendezik.
3. A fenti tárgyalások eredménytelensége esetén bármely vita eldöntésére, amely a jelen
Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével,
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érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik a Felek alávetik magukat
az Energetikai Választottbíróság (Budapest) kizárólagos döntésének azzal, hogy a
Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. Az eljáró választottbírók
száma három. Az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni.

VII

A szerződés hatályba lépése
A jelen szerződés az aláírásával jön létre és lép hatályba.
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VIII

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:

52/558-044

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

Budapest,

Magyar Földgáztároló Zrt.

Rendszerhasználó

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

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

oldal 5 / 5

