Gázkölcsön plusz szolgáltatás (GKP)

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 meghirdetésre kerülő Gázmennyiséget és a hozzá tartozó mobil-, betárolási és kitárolási
kapacitásokat az MFGT csomag(ok)ban ajánlja fel, melyek árverésen kerülnek értékesítésre az MFGT
informatikai platformján.
A Kölcsönvevő szolgáltatási díj fejében és megfelelő biztosíték nyújtása mellett (bankgarancia,
gázgarancia) jogosult az átminősített mobilgázból a szerződésben meghatározott részt (továbbiakban:
Gázmennyiség) kölcsön venni. A kölcsönvett Gázmennyiséghez kötelezően mobil-, betárolási és
kitárolási kapacitás tartozik.
Mivel a GKP termék két szolgáltatásból áll, így két szerződés kerül megkötésre:



a Gázmennyiségre vonatkozó Szerződés Földgáz Kölcsön Adásáról és Kölcsön Vételéről,
a hozzá kötelezően tartozó mobil-, betárolási és kitárolási kapacitásra vonatkozóan
Földgáztárolási Szezonális Alapszolgáltatás Igénybevételére és Nyújtására Vonatkozó Csomag
Szerződés.

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,
a felek megkötik a Földgáztárolási Szezonális Alapszolgáltatás Igénybevételére és Nyújtására
Vonatkozó Csomag Szerződést és – az ebben foglaltak alapján – a Kölcsönvevő – választása
szerint – bankgaranciát, vagy betárolt gáz garanciát, vagy e két biztosíték fajtát vegyesen ad az
MFGT-nek.

E feltételek teljesülését követően az MFGT kibocsátja a kölcsön díjról szóló számlát.
A Kölcsönvevő a Szolgáltatási Díjból a kölcsön díját – a számítás módját lásd „A Gázkölcsön ügylet díja,
a Kölcsönvevő által fizetendő díjak” pont alatt – egyösszegben előre megfizeti, majd a díj jóváírását
követően az egyesített tárolóban a teljes Gázmennyiséget átveszi. Ezzel egyidejűleg a kapacitások az
SMCS-ben a Kölcsönvevőre átírásra kerülnek. A Földgáztárolási Szezonális Alapszolgáltatás
Igénybevételére és Nyújtására Vonatkozó Csomag Szerződés szerinti kapacitás díjat továbbá a forgalmi

és egyéb termékek díjait havi ütemezésben fizeti, majd legkésőbb a meghirdetésben szereplő
határidőiga teljes Gázmennyiséget az MFGT-nek visszaadja.
Amennyiben a kölcsönzési díj a meghirdetésben szereplő határidőig az MFGT bankszámláján nem kerül
jóváírásra, az MFGT – minden további jogkövetkezmény nélkül – jogosult elállni a kölcsön szerződéstől.

Az ügylet további 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 a meghirdetésben szereplő határidő 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 plusz termék sem elsődlegesen, sem másodlagosan nem kereskedhető.

A kölcsönbe vett Gázmennyiség visszaadásának határideje, a szerződés megszűnése
A teljes Gázmennyiség visszaadásának időpontja:
-

a Kölcsönvevő által választott időpont a szerződéses időszak alatt
de végső határidőként a meghirdetésben szereplő határidőig, vagy
a Kötelező Visszaadás esetén az erre meghatározott gáznap.

A kölcsönszerződés időbeli hatálya a teljes Gázmennyiség visszaadásának napján szűnik meg (végső
határidő a meghirdetés szerint).
A Földgáztárolási Szezonális Alapszolgáltatás Igénybevételére és Nyújtására Vonatkozó Csomag
Szerződésben szereplő gáznapon szűnik meg.

A Gázkölcsön ügylet díja, a Kölcsönvevő által fizetendő díjak
a.

Szolgáltatási díj tartalmazza:
-

a kölcsönadott földgáz Kölcsönvevő rendelkezésére bocsátásának napjától a
Kölcsönadott Földgáz visszaadásának napjáig tartó időszakra a Kölcsönvevő által
fizetendő díjat (kölcsön díj),

-

a kölcsönadott Gázmennyiséghez kapcsolódó mobil-, valamint kitárolási és betárolási
kapacitás díját,

Szolgáltatási díj nem tartalmazza
-

a földgáz Gázmennyiség ki- illetve betárolásához kapcsolódó forgalmi díjakat.

b.

Szolgáltatási díj mértéke:
az árverésre beadott mennyiségi igény (kWh) és a kölcsön teljes időtartamára vonatkozó
árajánlat (Ft/kWh) szorzata határozza meg.

c.

Szolgáltatási díj megosztás a megkötésre kerülő szerződések között:
A két szerződés között a Szolgáltatási díj (Ft/kWh) 50-50% arányban kerül felosztásra, de:


„Földgáztárolási szezonális alapszolgáltatás igénybevételére és nyújtására vonatkozó
csomag szerződés” (5. számú melléklet) vonatkozásában minimálisan 1,03 Ft/kWh
összeg kerül Kapacitás díjként elszámolásra, maximálisan pedig a Tarifarendelet
szerint kalkulált kapacitásdíj (Ft/kWh),



az ajánlati árból (Ft/kWh) fennmaradó Szolgáltatási díj (Ft/kWh) kerül Kölcsön díjként
(Ft/kWh) számlázásra a „Szerződés földgáz kölcsön adásáról és kölcsön vételéről”
szóló szerződés (6. számú melléklet) kapcsán.

Fizetési feltételek
A Kölcsön díjra vonatkozó számla kiállítása a Gázkölcsön szerződés hatályba lépését követően
történik, fizetési határideje számla kiállításától számított 15. nap. Az MFGT a teljes kölcsön díjat
előre számlázza ki a kölcsönvevőnek. A teljes kölcsön díj megfizetése a feltétele annak, hogy a
Gázmennyiség a kölcsönvevő gázmérlegében jóváírásra kerüljön. Ennek határideje a
meghirdetésben kerül meghatározásra.
A Gázkölcsön Pluszhoz tartozó kapacitás díj továbbá a 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.
A „Földgáztárolási szezonális alapszolgáltatás igénybevételére és nyújtására vonatkozó csomag
szerződés” biztosítékául a Kölcsönvevő – választása szerint – bankgaranciát, vagy betárolt gáz garanciát
adhat.

További részletek a Meghirdetéshez csatolt mintaszerződésekben 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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