FLEX PLUSZ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

amely egyrészről a
székhelye:
levelezési címe:
számlavezető pénzintézete:
számlaszáma:
számlázási cím:

adószáma:
cégbíróság és cégjegyzék száma:
a továbbiakban, mint Rendszerhasználó

és másrészről a

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. Definíciók
A Rendszerhasználó a szállítóvezetéki rendszer egyensúly fenntartása céljából hidraulikai
egyensúlyozó gázt (HEG) ajánlhat fel.
A fentiek alapján, a jelen szerződéshez kapcsolódóan, az MFGT tárolójára leadott nominálás
során, a Rendszerhasználó által lekötött kapacitásokra negatív vagy pozitív HEG mennyiség
adható meg, mely igénybe vétel esetén allokálásra kerül.
2. A szerződés tárgya és hatálya
A Rendszerhasználó az MFGT Informatikai platformján keresztül a napi nominált mennyiség
10%-ánál nagyobb HEG mennyiség megadása esetén veheti igénybe a Flex plusz szolgáltatást,
melyhez a jelen Szerződés megkötése szükséges.
Az MFGT jogosult a Flex plusz egyedi szolgáltatás megszakítására.
Amennyiben a HEG mennyiség allokálásra kerül, a Rendszerhasználó az V. pontban
meghatározott díj megfizetésére köteles.
A felajánlható legnagyobb pozitív HEG mennyisége a nominált mennyiséggel együtt nem
haladhatja meg a Rendszerhasználó által elérhető kapacitást. A felajánlható legnagyobb negatív
HEG mennyisége a nominált mennyiséggel együtt nem lehet kevesebb, mint nulla.
A Szerződés 201…. április 1-én 06:00 óráig tartó határozott időtartamra jött létre.

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 Üzletszabályzat ÁSZF-ben nem rögzített speciális feltételeket jelen Szerződés és a
Szerződés elválaszthatatlan részét képező Flex plusz egyedi szolgáltatás leírása tartalmazza.

III

MFGT FLEX PLUSZ EGYEDI SZOLGÁLTATÁS FELTÉTELEI
A szolgáltatás azon Ügyfelek számára elérhető, akik rendelkeznek Földgáztárolási szerződéssel
és tárolói kapacitás lekötéssel a 201_-as tárolói évre.
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Az igényelt HEG mennyiségét a nominálással együtt kell a Rendszerhasználónak megadnia az
Informatikai Platformon az ÜKSZ-ben szabályozottak szerint.
IV

NOMINÁLÁS, ALLOKÁLÁS
1. Az MFGT az Üzletszabályzat 1.3.2. pontban leírtaknak megfelelően együttesen kezeli a
tárolókat. A Rendszerhasználó az MFGT Informatikai Platformjának a nomináló felületén a
nominálással egyidejűleg adja meg, hogy kíván-e HEG mennyiséget nominálni. Az MFGT
minden gáznapot megelőzően az Informatikai platformján a Rendszerhasználók részére
feltünteti az egyesített tárolóra leadható nominálások irányát, a nominálásokat ennek
megfelelően kell megadni.
2. Az MFGT fenntartja a jogát a HEG igény csökkentett teljesítésére vagy visszautasítására.

V

MFGT FLEX PLUSZ EGYEDI SZOLGÁLTATÁS DÍJA
A Flex plusz egyedi szolgáltatás díja amennyiben az allokált HEG mennyiség nem haladja meg a
Rendszerhasználó napi nominált mennyiségének 10%-át: díjtalan.A Flex plusz egyedi
szolgáltatás díja napi nominált mennyiség 10%-án túl: … Ft/kWh/nap + ÁFA.
A Flex plusz egyedi szolgáltatás pénzügyi elszámolása és számlázása a napi nominált mennyiség
10%-a feletti,az MFGT által ténylegesen allokált napi érték alapján utólag történik.
Az Flex plusz egyedi szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos díjakról az MFGT havonta
kimutatást és a kimutatás alapján kiállított számlát küld a Rendszerhasználó részére. A számla
fizetési határideje a kiállítástól számított 30 naptári nap.
A Rendszerhasználó hozzájárul, hogy, a jelen szerződés alapján esedékes szolgáltatási díjak meg
nem fizetése esetén, a 201_. ……………………….-én megkötött 201_/201_ tárolási éves
földgáztárolásra vonatkozó kapacitás-lekötési szerződéssel összefüggésben, általa felajánlott
pénzügyi biztosítékból (bankgarancia),vagy fizetési biztosítékból (betárolt gáz), az MFGT akkora
összeget hívjon le, amely a kiszámlázott és ki nem egyenlített szolgáltatás díjak kiegyenlítésére
elegendő, vagy a betárolt földgáz energiamennyiségből akkora értéket értékesítsen, amelynek
vételára a kiszámlázott és ki nem egyenlített szolgáltatás díjak kiegyenlítésére elegendő. Az erre
vonatkozó eljárási- és részletszabályokat az MFGT Üzletszabályzatának 7. sz. melléklete
tartalmazza.

VI

IRÁNYADÓ JOG, VITÁK RENDEZÉSE
A szerződésre és az esetleg felmerülő vitás kérdésekre, valamint a viták rendezésére egyaránt a
magyar jog szabályai az irányadóak.
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A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatban esetleg felmerülő vitás
kérdéseket egymás között elsősorban tárgyalások útján rendezik.
A Taifarendeletekben vagy az MFGT Üzletszabályzatában nem szabályozott fizetési, garancia és
pénzügyi biztosíték feltételek a szerződő felek megállapodása alapján kerülnek meghatározásra.
A fenti tárgyalások eredménytelensége esetén bármely vita eldöntésére, amely a jelen
Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, 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
Jelen Szerződés a szerződés aláírásával jön létre és lép hatályba.

VIII EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Kapcsolattartók
Szerződést érintő kérdésekben:
A Rendszerhasználó részéről:
Tel.:
Fax:
email:
A MFGT részéről:
Tel.:
Fax:
email:
Napi operatív kapcsolattartás témáiban:
A Rendszerhasználó részéről:
Tel:
Fax:
email:
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A MFGT részéről:

Tároló forgalom irányítási szolgálat
Tel.:

Fax:

0036 52 362-574

0036 52 558-048

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

Magyar Földgáztároló Zrt.

Rendszerhasználó

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

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