
 

 
HEXUM Földgáz Zrt.  
    
2151 Fót, Fehérkő utca 7. 
 
Telefon: (06 – 1) – 430 – 3720    
Telefax: (06 – 1) – 430 – 3721 

Közvámraktár egyedi szolgáltatás 
 

A HEXUM Földgáz Zrt. (Tároló), a NAV Észak-Budapesti AVI által kiadott, HUCW1HU170000-2020-

RRP64417 sz. engedélye birtokában, nem uniós földgáz tárolását lehetővé tevő közvámraktár egyedi 

szolgáltatást kínál a nála földgáztárolási, vagy másodlagos piaci tranzakcióra jogosító földgáztárolási 

szerződéssel rendelkező földgázpiaci szereplők részére, az alábbi fő szerződéses feltételekkel: 

 

1. A Közvámraktár egyedi szolgáltatás ún. „Közvámraktár egyedi szolgáltatási szerződés” Tároló 

és Tároltató közötti megkötését követően vehető igénybe. 

2. A Tároló a Közvámraktár egyedi szolgáltatás keretében a Tároltató rendelkezése alatt álló, 

Magyarország területére érkező, Magyarországon szabad forgalomba nem helyezett – azaz 

nem uniós – földgáza vonatkozásában földgáz közvámraktározási és vámügyi szolgáltatást 

biztosít a Tároltató számára. 

3. A közvámraktár egyedi szolgáltatást a Tároltató a Szőreg-1 földalatti gáztárolóban a számára 

mindenkor rendelkezésére álló földgáztárolói kapacitások mértékéig veheti igénybe. A 

közvámraktári szolgáltatásra nem kell külön kapacitást lekötni, illetve a már lekötött és/vagy 

másodlagos kereskedelemben vásárolt kapacitásokból arra nem kell meghatározott részt 

elkülöníteni. 

4. A közvámraktári készlettel, annak tárolásával, az arra történő be-/kitárolással kapcsolatos 

szabályok – a közvámraktári egyedi szolgáltatási szerződésben rögzített, a nem uniós árura 

vonatkozó speciális szabályok alkalmazásán túl – megegyeznek a kereskedelmi célú készlettel, 

annak tárolásával, az arra történő be-/kitárolási nominálással kapcsolatos szabályokkal, 

amelyeket az ÜKSZ, a Tároló Üzletszabályzata és a Tároltató Tárolóval kötött földgáztárolási 

szerződése(i) vagy másodlagos kereskedelmi tranzakcióra jogosító földgáztárolási szerződése 

tartalmaznak. 

5. A Tároló a földgáz, mint nem uniós áru adásvételével, szabad forgalomba helyezésével, az 

Európai Unión kívüli országba történő kiszállításával összefüggő, a vámhatósági előírásoknak 

megfelelő vámügyi eljárásokat is lebonyolítja. 

6. A közvámraktári szolgáltatás díja: 

• 3000 EUR/hó + ÁFA fix díj, a Magyarországon gazdasági céllal letelepedett, 

magyarországi adószámmal rendelkező Tároltató partner esetében. 

• nettó 3000 EUR/hó fix díj, Magyarországon gazdasági céllal nem letelepedett, magyar 

adószámmal nem rendelkező, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 

törvény (Áfa tv.) értelmében külföldinek minősülő Tároltató partner esetében. 

7. A közvámraktári szolgáltatási díj megfizetése nem mentesíti a Tároltatót a közvámraktári 

készletre betárolt földgázmennyiség betárolási díjának, kitárolási díjának és a lekötött 

mobilkapacitás díjának megfizetési kötelezettsége alól. A közvámraktári készletre vonatkozó 

betárolási díj, a kitárolási díj és a mobilkapacitási díj megfizetése a Felek között fennálló 

földgáztárolási vagy másodlagos piaci tranzakcióra jogosító földgáztárolási szerződés hatálya 

alatt történik. 

 



 

 
HEXUM Földgáz Zrt.  
    
2151 Fót, Fehérkő utca 7. 
 
Telefon: (06 – 1) – 430 – 3720    
Telefax: (06 – 1) – 430 – 3721 

A szolgáltatás részletes leírását, feltételrendszerét a „Közvámraktár egyedi szolgáltatás 

mintaszerződés” tartalmazza, ami igény esetén az igénylő számára elektronikus formában 

megküldésre kerül. 

 

A szolgáltatás iránt a HEXUM Földgáz Zrt. Ügyfélszolgálatán vagy közvetlenül Molnár Zsoltnál (email: 

molnar.zsolt@gaztarolo.hu, tel.: +36 20 9726029) lehet érdeklődni! 

 

 

 

A HEXUM Földgáz Zrt. fenntartja a jogát a jelen szolgáltatás feltételeinek megváltoztatására. 

 

*** 
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