Gázkölcsön tárolói szolgáltatás

Az MFGT az 1567/2013. és a 615/2015 MEKH határozatokban (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 Hivataltól engedélye van.
A Kölcsönvevő a gáz kölcsönadási díj fejében és megfelelő biztosíték(ok) nyújtása mellett
(bankgarancia,és / vagy betárolt gáz) jogosult az átminősített mobilgáz egészét vagy egy
részét kölcsönvenni saját felhasználásra. A kölcsönvett földgázhoz tartozó mobilkapacitás
ellenértékét a kölcsön díja tartalmazza.
A szerződésben rögzített időtartam alatt a Kölcsönvevő, – a felek által közösen
meghatározott időpontban és ütemezésben – az egyesített tárolóban a gázt átveszi, majd a
kölcsön időtartamának lejáratakor, de legkésőbb a gázkölcsön igénybevételét követő, soron
következő betárolási időszak első hónapjának utolsó napjáig (április 30.) az MFGT-nek
visszaadja. A Gázkölcsön keretében igénybevett energiamennyiség az egyéb tárolói
szerződéssel rendelkező ügyfelek esetében a meglévő szerződéseiktől elkülönítetten kerül
kezelésre.
Az ügylet egyik – alapvető – feltétele, hogy a Hivatal felszólítása esetén – függetlenül a
szerződésben foglaltaktól –, az MFGT által megküldött felszólításban szereplő határidőn
belül a teljes kitárolt/kölcsönvett energiamennyiséget vissza kell pótolni (betárolni).
Amennyiben a Hivatal felszólítása ellenére a Kölcsönvevő nem teljesíti a szerződésben
foglalt ütemezés szerint a földgáz visszaadását, az MFGT jogosult az egyéb tárolói
szolgáltatások díjfizetésének biztosítására a Kölcsönvevő által betárolt és felajánlott gázt
felhasználni és a Hivatal rendelkezését abból teljesíteni. Az ilyen felhasználás nem
mentesíti a Kölcsönvevőt az egyéb tárolói szolgáltatásokkal kapcsolatos díjak
megfizetésétől. Amennyiben a Kölcsönvevő nem rendelkezik az MFGT tárolóiba betárolt
díjfizetési biztosítékul felajánlott gázkészlettel, az MFGT jogosult a kölcsönvett gáz értékét
biztosító bankgarancia lehívására.
A Gázkölcsön további feltétele a kölcsönvett gáz értékét biztosító bankgarancia igazolása,
betárolt gáz biztosítékként történő felajánlása továbbá az ügylethez kapcsolódó – előre
fizetendő – díjak megfizetése.
A Gázkölcsön sem elsődlegesen, sem másodlagosan nem kereskedhető.
* 2015.10.01-től kWh (GCV, 0 ºC) alapú elszámolás van érvényben, meghirdetésre az
árverési meghirdetésben szereplő energiamennyiség kerül.
A kölcsönbe vett földgáz energiamennyiség visszaadásának határideje
-
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a Hivatal visszapótlásra való felhívása esetén a – felhívás az MFGT-vel való közlését követő – az
MFGT által megküldött felszólításban meghatározott gáznap, ennek hiányában:
a Felek által a Gázkölcsön szerződésben közösen megállapított időpont, mely nem eshet
későbbre, mint a tárgyév április 30. napja

de legkésőbb április 30-a.

A Gázkölcsön ügylet díja
A Kölcsönvevő által fizetendő díjak
a. Kölcsön díj: a Kölcsönadott Földgáz kölcsönbe átadáskor a Kölcsönvevő által fizetendő kölcsön
díj (mely tartalmazza a kölcsönadott földgáz energiamennyiséghez kapcsolódó mobil kapacitás
díját is): hatályos díjjegyzék szerint.

b. Egyéb szolgáltatások díja: a fenti díjon felül az igénybevételhez kötődően, az MFGT
Üzletszabályzatában foglaltak alapján fizetendő a kölcsönadott földgázzal kapcsolatban
igénybevett szolgáltatások díjai (Napi Peak+, Storage+ stb.) valamint a Forgalmi díjak.

Fizetési feltételek
A Kölcsöndíjra vonatkozó számla kiállítása a Gázkölcsön szerződés hatályba lépését követő
legfeljebb 15 napon belül történik, fizetési határideje a kiállítást követő 15 nap.
A számla kiállításának módja:
A Kölcsönvett Földgáz és a Kölcsön időtartama alapján kerül sor a kölcsönzési díj megállapítására
és ennek számlázására.
A forgalmi és egyéb szolgáltatások díjainak számlázása normál havi ütem szerint történik.
A Kölcsön időtartama megegyezik a Rendelkezésre bocsátás napja és a Visszaadás napja között
eltelt gáznapok számával (minden megkezdett gáznap teljes gáznapnak számít).

Biztosíték
A Gázkölcsön szolgáltatás keretében kölcsönadott gázra vonatkozóan, az MFGT által
igényelt pénzügyi biztosíték (bankgarancia) számításának módja:
A Kölcsönvevő Gázkölcsön szerződéskötési igényének MFGT-hez történő beérkezésének
napján a "CEGH AT VTP Front Month Single Day Select" bekezdésében közzétett, tárgyhót
követő hónapra vonatkozó napi "Settlement Price" 150%-a szorozva a Földgázkölcsön
adásáról és kölcsönvételéről szóló szerződés keretében igénybevett energiamennyiséggel
MWh-ban.
Amennyiben a Kölcsönvevő Gázkölcsön szerződéskötési igényének MFGT-hez történő
beérkezésének napján nem kerül publikálásra "CEGH AT VTP Front Month Single Day
Select" bekezdésében a tárgyhónapot követő hónapra vonatkozó napi "Settlement Price",
úgy a legutolsó publikált "CEGH AT VTP Front Month Single Day Select" bekezdésében
közzétett, tárgyhónapot követő hónapra vonatkozó napi "Settlement Price" a bankgarancia
számításának alapja.
Abban az esetben, ha a "CEGH AT VTP Front Month Single Day Select" bekezdésében
tárgyhónapot a követő hónapra vonatkozó napi "Settlement Price"kissebb mint 18€/MWh,
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a bankgarancia számítás módja: 18 €/MWh 150%-a szorozva az igénybevett,
energiamennyiséggel MWh-ban.
A bankgaranciát a Kölcsönvevő EURO pénznemben köteles nyújtani.
A bankgaranciát, amelyben az MFGT a kedvezményezett, a Gázkölcsön igénybevételének
kezdeményezésekor a nominálást/fizikai kitárolást megelőzően kell a Kölcsönvevőnek
benyújtania MFGT részére.
A szerződés további fizetési/pénzügyi biztosítékokat is tartalmazhat.
A szerződés időtartama
A gázkölcsön szerződés hatálybalépésének feltétele a kölcsönvett gáz energiamennyiség
értékét biztosító bankgarancia és – amennyiben alkalmazandó – az egyéb tárolói
szolgáltatások díjfizetésének biztosítására a Kölcsönvevő által betárolt és felajánlott gázt
felhasználására vonatkozó nyilatkozat hitelt érdemlő dokumentummal való igazolása,
valamint a gáz kölcsönadási díjának előzetes megfizetése.
A szerződés megszűnik a kölcsönadott és ténylegesen kitárolt földgázmennyiség
(energiamennyiség) teljes visszapótlása és a hozzá tartozó mobil kapacitás készlet MFGTre történő visszaírása esetén.
Felelősség
A kölcsönvett/kitárolt földgáz visszapótlásának/betárolásának késedelme, illetve
meghiúsulása esetén a Kölcsönvevő viseli az MFGT-t terhelő minden – a Kölcsönvevő
felróható magatartásával összefüggésben keletkező – kárt, beleértve a közigazgatási
bírságokat és a harmadik személynek okozott károkat is.
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