Földgáz adás-vételi szerződés
amely létrejött
egyrészről a GDF SUEZ Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság eladó (a
továbbiakban: Eladó),
másrészről OMSZi Nonprofit Kft. vevő (a továbbiakban: Vevő),
(a továbbiakban együttesen Felek) között a 2012-2013. gázévre vonatkozóan Vevő, mint ajánlatkérő
által lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján.
A Vevő, mint ajánlatkérő saját maga részére történő földgáz beszerzésre a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései szerint 2012. 03. 14. napján az Unió
Hivatalos lapjában 212/S 51-083115 számon ajánlati felhívás közzétételével nyílt közbeszerzési
eljárást indított. A Vevő a beszerzés tárgyával szemben támasztott mennyiségi, műszaki
követelményeket az ajánlati felhívásban és a dokumentációban határozta meg. A Vevő közbeszerzési
eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő a jelen szerződésben megjelölt Eladó lett.
Felek rögzítik, hogy Vevő jelen Szerződést, mint egyetemes szolgáltatásra nem jogosult földgáz
felhasználó köti meg. Felek rögzítik továbbá, hogy Eladó, mint a Magyar Energia Hivatal (a
továbbiakban: MEH) által kiadott földgáz kereskedelmi működési engedéllyel rendelkező személy köti
meg a Szerződést.
1. Szerződési adatok
1.1 Szerződő felek adatai:
Eladó:
Székhelye:
Statisztikai azonosító:
Adóigazgatási szám:
Cégjegyzékszám:
Bankszámlaszám:
Honlap címe:

GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.
6724 Szeged, Pulcz u. 44.
13799047-3523-0114-06
13799047-2-44
Cg.06-10-000336
13100007 - 02501220 - 02363484 BNP PARIBAS
www.qdfsuez-enerqia.hu

Vevő OMSZI Nonprofit Kft.
Székhelye: 1062 Budapest, Bajza utca 32.
Statisztikai azonosító: 21941005-8730-572-01
Adóigazgatási szám: 21941005-2-42
Bankszámlaszám: 10032000-00287577-00000017
Számlázási cím: 1364 Budapest, Pf.: 83
1.2 Felhasználási helyek adatai:
A Felhasználási helyek adatait - azaz a felhasználási helyek megnevezéseit, címeit, a fogyasztási
helyek azonosító (POD azonosító) számait, a földgázmérők teljesítményét (a 100 m3/h-át meghaladó
lekötött kapacitással rendelkező felhasználási helyek esetében, a lekötött kapacitás mértékét) - a
Szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.
A felhasználási helyek vásárolt és nyilvántartott kapacitásadatait a területileg illetékes elosztói
engedélyes nyilvántartása tartalmazza a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.
törvény (a
továbbiakban: GET) 17. § (1) bekezdése alapján. Eladó köteles a felhasználási helyeken végrehajtott
sikeres kereskedőváltást követő 30 napon belül, a végrehajtott kereskedőváltással érintett
felhasználási helyek kapacitásadatait - azaz a vásárolt, nyilvántartott és a szerződéses gázévre a
kereskedőváltást követően a korábbi földgázkereskedőtől átvett (lekötött) kapacitásokat - a területileg
illetékes Elosztói Engedélyestől a Vevő képviseletében megkérni, és az így kapott adatokat,
legkésőbb az átvételüktől számolt 10 napon belül Vevőnek nyomtatott és elektronikus formában
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átadni. Felek a Vevőnek átadott vásárolt és nyilvántartott kapacitásadatokat, a Szerződés 1. sz.
melléklet részeként veszik és azt, a vevői átvétellel, a melléklethez csatolják.
1.3 Felhasználási helyek vonatkozásában területileg illetékes Elosztói Engedélyes: Főgáz
1.4 Szerződött Földgázmennyiség
A Vevő a Szerződés 20. pont szerinti időtartama alatt az alábbi Szerződött Éves Földgázmennyiség
átvételére vállal kötelezettséget:
Szerződéses
Szerződött
időszak:
Földgázmennyiség
2012.07.01.
6:00 óra 2013.07.01.
(gnm3)
6:00 óra
266628

Szerződött Minimum Szerződött
Maximum
Mennyiség
Mennyiség
(gnm3)
(gnm3)
(-15%)
(+15%)
226633,8

306622,2

A Szerződött Földgázmennyiség az adott időszak során a Szerződés 5. pontja szerint változtatható. A
Szerződött Földgázmennyiség eltérési értékeit - minimum és maximum irányban - az éves
elszámolásnál kell alkalmazni és annak felhasználási helyenként való megoszlását, a Vevőt terhelő
átvételi kötelezettség szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.
Az 1. sz. melléklet tartalmazza a Szerződött Földgázmennyiség felhasználási helyek szerinti
megoszlását, a gázév egészére és annak naptári hónapjaira vonatkozóan.
1.5 Szerződött teljesítmény
A Vevő a Szerződés hatálya alatt a 100 m3/h alatti teljesítményű Csatlakozási pontok esetében, a
felszerelt gázmérő névleges teljesítménye alapján érvényes legnagyobb órai teljesítmény szerinti
gázfelhasználásra, míg a 100 m3/h feletti teljesítményű Csatlakozási pontok esetében, a szerződéses
gázévre lekötött legnagyobb órai teljesítményre vállal kötelezettséget.
Eladó köteles, a jelen szerződés alapján a Szerződött Maximum mennyiség mértékéig való földgázértékesítéshez szükséges rendszerhasználati kapacitások lekötésére - ill. a szerződéses gázévre, a
szerződés hatálybalépését megelőzően lekötött rendszerhasználati kapacitásoknak, a Szerződés
teljesítéséhez szükséges mértékű átvételére a kereskedőváltás során - a Szerződött teljesítmény
mértékéig.
2. Fogalom meghatározások
A Szerződésben használt fogalmak a földgázellátásról szóló GET, az annak végrehajtásáról szóló
19/2009 (I. 30.) Kormány rendelet („Vhr"), a mindenkor hatályos Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (a
továbbiakban: ÜKSZ) és egyéb kapcsolódó jogszabályokban rögzített jelentéssel bírnak, illetve a
következőket jelentik:
Elszámolási mérés: a földgázforgalomnak az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat szerint kialakított a
rendszerüzemeltető által működtetett, a mérésügyi jogszabályok szerint mérésre alkalmas
fogyasztásmérő berendezésekkel, vagy a Felek által közösen elfogadott megállapodással történő
meghatározása.
Alulszállítás: a Szerződött Földgázmennyiség Maximum Mennyiség mértékénél kevesebb földgáz
rendelkezésre bocsátása.
Alulvételezés: a Szerződött Földgázmennyiségnél a megengedett eltérés mértékét meghaladó
mértékkel kevesebb földgáz átvétele.
Túlvételezés: a Szerződött Földgázmennyiségnél a megengedett eltérés mértékét meghaladó
mértékkel több földgáz átvétele.
Maximum Szerződött Mennyiség: a Szerződött Földgázmennyiség 5.1 pontban meghatározott pozitív
irányba megengedett eltérésének mértékével növelt mennyiség.
Minimum Szerződött Mennyiség: a Szerződött Földgázmennyiség 5.1 pontban meghatározott negatív
irányba megengedett eltérésének mértékével csökkentett mennyiség.

Felhasználói nyomás: A Felhasználó gázmérőjének (mérési rendszerének) üzemi nyomása, amelyet a
Felhasználó határoz meg. Amennyiben a Felhasználónál több gázmérő (mérési rendszer) üzemel, a
Felhasználói nyomást gázmérőnként (mérési rendszerenként) kell meghatározni.
Fogyasztói igénybejelentés: az átvételre tervezett földgázmennyiségnek a Vevő által lekötött kapacitás
figyelembevételével a kiadási pontra Gáznapra, illetve Gázhétre történő megadása.
Földqázellátási zavar: a 265/2009 (XII.1.) Korm. rend. alapján értelmezett fogalom.
Földgázellátási válsághelyzet: a 265/2009 (XII.1.) Korm. rend. alapján érterlmezett fogalom.
Fűtőérték: az a hőmennyiség, amely állandó nyomáson, meghatározott (1 gnm3) mennyiségű
földgáznak levegőben való tökéletes elégése során felszabadul, ha az égéstermék véghőmérséklete
megegyezik a kiindulási hőmérséklettel, valamint mind a kiindulási komponensek, mind az
égéstermékek gáz halmazállapotúak. Mértékegysége: MJ/gnm3.
Gázév: a tárgyév július 1-jei gáznap kezdetétől a következő év június 30-ai gáznap végéig terjedő
időszak. Gázév közben hatályba lépő, vagy Gázév közben megszűnő Szerződés esetében jelen
Szerződés vonatkozásában Gázévnek minősül a hatályba lépés és a Gázév vége, illetve a Gázév
kezdete és a Szerződés megszűnése közötti időszak is. Gázévnek minősül továbbá a Szerződés
hatályba lépése és megszűnése közötti időszak is, amennyiben az egy Gázéven belülre esik.
Gázhét: az adott hét hétfőn reggel 06:00-tól a következő hét hétfőn reggel 06:00-ig tartó időszak.
Gázhónap: adott naptári hónap adott napján reggel 06:00-tól a következő naptári hónap azon napján
reggel 06:00-ig, amely számánál fogva a kezdőnapnak megfelel.
Gáznap: az adott nap reggel 06:00-tól a következő nap reggel 06:00-ig tartó időszak.
Gáztechnikai normál nr: az a gázmennyiség, amely 288,15 K hőmérsékleten és 101325 Pa
nyomáson 1 m3 térfogatot foglal el. Mértékegysége: gnm .
Iqénvbeielentési Hiba: a Vevő által adott napi igénybejelentés és a tényleges gáznapi vételezés MJban számított különbsége ±15%-nál nagyobb eltérést mutat.
Közvetített Szolgáltatás: a mindenkori számviteli törvény szerint értendő fogalom.
Kiegyensúlyozó földgáz: adott gáznapon a rendszerhasználók által az együttműködő
földgázrendszerbe beadott és a ténylegesen vételezett földgázmennyiségek közötti különbség
kiegyenlítésére a földgázszállító által felhasznált földgázmennyiség.
Kiegyensúlyozási pótdíj: a földgázszállító rendszeren a tényleges betáplálás és vételezés alapján
megállapított, a megengedett eltérés túllépése miatt a földgázszállító által a rendszerhasználókkal
szemben - külön jogszabály alapján érvényesíthető pótdíj.
Korlátozás: földqázellátási zavar esetén az egyes korlátozási kategóriákba besorolt felhasználók
gázfogyasztásának csökkentése vagy megszüntetése annak érdekében, hogy az együttműködő
földgázrendszeren vagy annak egy részén a hidraulikai egyensúly fenntartható vagy helyreállítható
legyen.
Minőségi hiba: amennyiben a Szerződésben kikötött földgázminőségtől az ott meghatározott értéket
meghaladó eltérés áll fenn.
MSZKSZ díj: a földgáz biztonsági készletezésről szóló 2006. évi XXVI. törvény alapján a Magyar
Szénhidrogén Készletező Szövetség részére fizetendő tagi hozzájárulás.
Napi igénybejelentett mennyiség: a Vevő által a jelen Szerződés 7. pontjában rögzített szabályok
szerint a következő Gáznapra előre jelzett felhasználási mennyiség.
Nem normál üzemmenet: az az állapot, amikor a szállítóvezetéki gázátadó állomás berendezései
közül egy vagy több meghibásodik, nem üzemszerűen működik - ahogyan az a földgázszállító
üzletszabályzatában rögzítve van. A folyamatos földgázátadás és a teljesítés ebben az esetben is
biztosított.
Szerződés: Az Eladó és a Vevő közötti jelen földgáz adás-vételi szerződés.
Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (ClKSZ): az együttműködő földgázrendszer technikai működésére,
valamint a kereskedelmi folyamatra vonatkozó főbb szabályokat tartalmazó, a Magyar Energia Hivatal
által jóváhagyott szabályzat.
Üzemzavar: minden olyan a földgáz termelését, tárolását, szállítását, elosztását korlátozó vagy
megszüntető esemény, amelynek oka az együttműködő földgázrendszer normál üzemmenettől eltérő
olyan működése, amelynek következménye veszélyeztetés vagy földgázellátási zavar, és amely egy
vagy több felhasználó földgázellátásának szünetelését okozza.
Üzleti titok: a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy
adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése, vagy felhasználása
a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban
tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette.
Üzletszabályzat (ÜSZ): Eladó mindenkor hatályos, a MEH által jóváhagyott földgáz kereskedelmi
üzletszabályzata. (Az üzletszabályzat jelen Szerződés aláírását követő időpontban való
módosulásának Vevővel szembeni hatálybalépéséhez szükséges, hogy Eladó e módosulásokat Vevő
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részére küldött írásos bejelentéssel külön is Vevő tudomására hozza, az üzletszabályzat általános
szerződési feltételnek tekintett részei vevő hátrányára való módosulása esetén a módosult részek
Vevővel szembeni - Szerződés vonatkozásában való - alkalmazásához szükséges a hátrányos
rendelkezések Vevő általi írásbeli nyilatkozattal való elfogadása is).
3. A Szerződés tárgya
3.1 A Felek megállapodnak, hogy a Vevő jelen Szerződésben meghatározott felhasználási
helyei vonatkozásában felmerülő földgázigényét az Eladó, mint földgáz-kereskedelmi működési
engedélyes által, a jelen Szerződés alapján rendelkezésre bocsátott (Vevőnek értékesített) vezetékes
földgázzal elégíti ki.
A földgázértékesítés és adásvétel részletes feltételeit és az Eladó által nyújtott szolgáltatásokat a jelen
Szerződés teljes körűen tartalmazza.
A jelen Szerződés alapján és az ott meghatározott feltételek szerint az Eladó eladja, a Vevő pedig
megvásárolja az Szerződés 1.4. pontiában meghatározott földgáz mennyiséget. A Szerződés tárgya,
hogy a Vevő, a jelen szerződésben megjelölt felhasználási helyeinek ellátásához szükséges földgáz
mennyiséget az Eladótól vásárolja meg. A jelen Szerződés és mellékletei szerinti feltételek alapján
Eladó köteles a szerződésben meghatározott áron és ott meghatározott mennyiségi és minőségi
követelmények szerint a szerződés hatálya alatt Vevőnek földgázt értékesíteni, Vevő a szállított
földgáz ellenértékét a Szerződésben meghatározott feltételek szerint köteles megfizetni.
3.2 Eladó teljes körű, a földgázrendszer használatát is biztosító földgázellátást nyújt Vevő
részére, amire tekintettel Vevő az őt jogszabály alapján megillető, a jelen Szerződés teljesítéséhez
szükséges (szállítói, tárolói és elosztási) nyilvántartott rendszerkapacitások tekintetében a
rendelkezési jogot jelen szerződés időtartamára átadja Eladó részére, illetve megbízza Eladót, hogy a
jelen
Szerződés
teljesítéséhez
szükséges
rendszerhasználati
szerződéseket
a
rendszerüzemeltetőkkel a rendszerhasználati kapacitások időtartamára megkösse. Felek rögzítik,
hogy a jelen Szerződés megszűnésével egyidejűleg minden különösebb intézkedés nélkül a
nyilvántartott kapacitások feletti rendelkezési jog visszaszáll Vevőre, mely alapján Vevő a Szerződés
megszűnésének időpontjától jogosult rendelkezni a felhasználási hely lekötött kapacitásával.
4. Csatlakozási pont
4.1 A Csatlakozási pont, egy adott felhasználási hely vonatkozásában a Vevő felhasználási
helyeit ellátó földgáz elosztóvezetéknek az adott felhasználási hely telekhatárára eső végpontja. A
földgáz átadása a Vevő részére a Csatlakozási ponton, mint Átadási ponton történik. Eladó a jelen
szerződésben rögzített földgázmennyiség és teljesítmény rendelkezésre állást ezen a ponton
biztosítja. Vevő a földgázt az Átadási ponton veszi át saját felhasználás céljából, azaz Felek a földgáz
továbbadását kizárják.
4.2 A Szerződés szerinti átadási nyomás teljesítésének, valamint a Felek közötti kárveszély
átszállásának helye az Átadási pont.
5. Szerződött Földgázmennyiséggel kapcsolatos jogok és kötelezettségek
5.1 Szerződött Földgázmennyiség megengedett eltérése: +15%, illetve -15%. A megengedett
eltérés meghatározásával és arinak szerződésszegésként! elszámolásával kapcsolatban a Szerződés
3. sz. mellékletében meghatározott feltételeket kell alkalmazni.
5.2 A Szerződött Földgázmennyiséget 2012. december 31. napjáig egy alkalommal, a Vevő az
1.4. pont szerint megadott értékhez képest ±10% rugalmassági határok között módosíthatja, az
Eladónak küldött írásos bejelentés formájában. A módosítás az Eladó általi kézhezvétellel lép
érvénybe, ha a kézhezvételre 2012. december 31. napjáig sor kerül. A Szerződött Mennyiség
módosítása a módosítást megelőzően felhasznált gázmennyiségek mértékét nem módosítja, a
módosítás az érvénybe lépést követő időszakra vonatkozó havi mennyiségek mértékét változtatja
meg. A módosított Szerződött Mennyiség a Szerződés 1.4. pontjában meghatározott Szerződött
Mennyiség helyébe lép, melyet az éves elszámolás során, figyelembe kell venni. A megengedett
eltérés meghatározásával és annak az átvételi kötelezettséghez kapcsolódó szerződésszegésként
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elszámolásával összefüggésben, a Szerződés 1.4 pontjában foglaltakat kell alkalmazni, a módosított
Szerződött Mennyiség értéke alapján.
5.3 Mennyiségi hibának számít, ha a Vevő földgáz átvétele a Szerződött Mennyiségtől a
megengedett eltérést meghaladó mértékben elmarad (Alulvételezés) vagy túllépi azt (Túlvételezés).
Alulvételezés esetén az Eladó hibájából nem teljesült átvétellel a mennyiségi eltérést csökkenteni kell.
5.4 Abban az esetben, ha várható, hogy a Vevő gázfelhasználása a Szerződött
Földgázmennyiség maximális értékét várhatóan túllépi, a Felek haladéktalanul egyeztetnek a
Szerződött Földgázmennyiség értékének növeléséről. Amennyiben Eladó rendelkezik e
földgázmennyiségek vevői igények szerinti módosulásának gázfedezetével, úgy a Felek a szerződést
a Vevő igényei szerint módosítják és ennek keretében a Szerződött Földgázmennyiséget növelik, a
Vevő által igényelt többletmennyiségnek megfelelően (azaz Eladó köteles Vevő által megjelölt
szerződésmódosítást elfogadására). A szerződésmódosításra a Szerződés 22. pontját kell alkalmazni.
5.5 Vevő vállalja, hogy a Szerződés hatálya alatt a Felek által meghatározott teljesítmény és
ütemezés szerint rendelkezésére bocsátott földgázt a Szerződésben foglalt feltételekkel az Átadási
Ponton saját maga számára átveszi.
6. Szerződött teljesítménnyel kapcsolatos jogok és kötelezettségek
6.1. Vevő nyilatkozik, hogy a Szerződésben meghatározott felhasználási helyeken a Vevőt a
2011-2012. gázévben ellátó földgázkereskedő közreműködésével a 2012-2013. gázévre, a hatályos
ÜKSZ rendelkezéseinek megfelelően a teljesítménylekötés jelen Szerződés hatálybalépéséig
megtörtént, a Szerződés 1.5. pontja szerinti mértékben.
6.2 Felek megállapodnak abban, hogy Eladó a Szerződés teljesítéséhez szükséges, a
szerződéses gázévre a Vevőt a 2011-2012. gázévben ellátó földgázkereskedő által lekötött
rendszerhasználati kapacitásokat - a Vhr. 26/B § (3) és (4) bekezdéseinek alkalmazásával - köteles a
kereskedőváltás végrehajtása során átvenni a korábbi földgázkereskedőtől. Ennek alapján, Eladó
jogosult megtagadni a korábbi földgázkereskedőtől a Szerződés teljesítéséhez általa szükségesnek
nem tartott szállítói ill. tárolói kapacitások átvételét. A kapacitások átvételének megtagadásával
kapcsolatos döntésért, ill. a Szerződés teljesítéséhez szükséges rendszerhasználati kapacitások
szerződéses gázévre való fennállásáért - legfeljebb, a szerződéses gázévre, a Vevőt a 2011-2012.
gázévben ellátó földgázkereskedő által lekötött rendszerhasználati kapacitások mértékéig - Eladó
felel Vevővel szemben.
6.3 A Vevő javára lekötött és a kereskedőváltás során Eladó által átvett, a Szerződés 1.7.
pontja szerinti napi és órai teljesítmény, a mindenkor hatályos ÜKSZ rendelkezéseinek megfelelő
időben benyújtott éves igény bejelentés alapján módosítható, a soron következő Gázév
vonatkozásában. A szerződött teljesítmény módosítására egyebekben - ideértve a tárgyi Gázév
vonatkozásában történő módosítást is - kizárólag a Felek közös megegyezésével kerülhet sor, vagy a
100 m3/h teljesítményt meg nem haladó nyilvántartott kapacitással rendelkező felhasználási helyek
vonatkozásában a gázmérő teljesítményét érintő, az Elosztói Engedélyes engedélyével végrehajtott
olyan műszaki beavatkozás esetén, mely a gázmérő teljesítményét csökkenti.
7. Földgázminőség
7.1 A Vevő részére átadott földgáz minősége megfelel a vonatkozó szabvány előírásainak
(MSZ 1648:2000 sz. szabvány), a 2H jelű (egyes felhasználási helyek esetében 2S jelű) gázcsoportra
vonatkozóan. A földgáz szagosított formában kerül átadásra a Vevőnek.
7.2 Jellemző fűtőértéket a földgázszállítói engedélyes tevékenységére vonatkozó előírások
rögzítik. A földgázminőség jellemző fűtőértékeinek Felek a földgázszállítói engedélyes földgázátadói
állomásokra közzétett értékeit fogadják el.
A havi átlag fűtőérték napi ingadozása nem lehet több a szerződött fűtőérték ±5%-os sávjánál, kivéve
a gázátadó állomáson fellépő nem normál üzemmenet, az üzemzavar, a megfelelő időben előre jelzett
karbantartási munka vagy a Vis Maior esetét. Minőségi hibának tekintendő a földgáz fűtőértéke - mint
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minőségi elem szempontjából - ha az a fenti szerződött fűtőértékre vonatkozó megengedett eltérés
mértékén kívül esik.
7.3 Átadási nyomás
A földgáz Átadási ponton történő átadása Vevőnek a Felhasználási hely jellemzőinek megfelelő
nyomáson történik. Az Átadási nyomás nem csökkenhet a minimum érték alá.
Minőségi hibának számít a földgáz nyomása - mint minőségi elem szempontjából - ha az a minimum
érték alá csökken, kivéve a Szerződés szerint megfelelő időben előre jelzett karbantartási munka, a
gázátadó állomáson fellépő nem normál üzemmenet, vagy a vis maior esetét.
7.4 Minőségmérés
A földgáz minőségi paraméterei alatt az összetevőinek koncentrációja, relatív sűrűsége, fűtőértéke,
égéshője, Wobbe száma valamint egyéb anyagok (S, SH szennyeződések), illetve nyomása értendők.
Az ellátórendszerbe betáplált földgáz minőségi jellemzőinek biztosításáért a földgázszáílítói
engedélyes a felelős. A földgázszállítói engedélyes által szolgáltatott minőségi jellemzőket a Felek a
jelen Szerződés szerinti földgázmennyiségi elszámolásukhoz elfogadják.
7.5 Eladó köteles folyamatosan nyomon követni a Vevőnek átadott földgáz minőségét és a
jelen Szerződésnek meg nem felelő minőségű földgáz átadása esetén köteles a szerződéses
kapcsolattartón keresztül Vevőt haladéktalanul értesíteni. A vonatkozó, 7.1. pont szerinti szabvány
követelményeinek nem megfelelő minőségű földgáz esetében a Felek a7.6. pont szerint járnak el.
7.6 Minőségi kifogás eljárásrendje
7.6.1 Ha a földgáz minőségi paraméterei igazoltan nem elégítik ki a jelen Szerződésben
rögzített minőséget (specifikáción kívüli földgáz), akkor az Eladó annak tudomására jutását követően
haladéktalanul köteles a specifikációtól való eltérés várható, vagy bekövetkezett mértékéről a Vevőt
írásban értesíteni.
7.6.2 Ha az eltérő minőségű földgázról Vevő más módon szerez tudomást, a minőségi
adatokkal szemben kizárólag írásban emelhet kifogást az Eladó felé azzal, hogy az elszámolás alapját
érintő földgázminőségi reklamáció akkor lehet megalapozott, ha a Vevő az észlelt minőségi hibát
haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzést követő 2 munkanapon belül bejelentette. A minőségi
kifogás minden egyéb esetben megalapozatlannak minősül.
Eladó a Vevő bejelentését követően haladéktalanul megkezdi a minőségi reklamáció kivizsgálását,
amelynek során a földgázszállítói engedélyes felé kizárólag Eladó jogosult eljárni. Eladó a vizsgálat
eredményéről a Vevőt 30 napon belül tájékoztatja.
A joghatással járó minőségi adatok meghatározásának megengedett eltérése a Magyar Kereskedelmi
és Engedélyezési Hivatal (MKEH), ennek jogutódja, vagy a bevizsgálásra engedéllyel rendelkező
akkreditált szervezet által végzett ellenőrző méréshez viszonyítva legfeljebb ±1% lehet.
7.6.3 Ha a kifogásolt földgázból a Felek közösen, a vonatkozó műszaki előírások (földgáz
mintavételi irányelvek) szerint vett mintával rendelkeznek, akkor annak vizsgálatáról a Felek
egyeztetnek. Megegyezés hiányában a mintát az MKEH-ba kell szállítani döntő vizsgálat céljából.
7.6.4 Ha az Eladó a minőségi reklamációt nem ismeri el, de a Vevő a földgázból mintával
nem rendelkezik, az Eladó a rendelkezésére álló dokumentumok alapján igazolja a kifogásolt időszak
tényleges földgáz minőségét. Ennek sikertelensége esetén a Felek a megegyezést szakértők, illetve
az MKEH bevonásával kísérlik meg.
7.6.5 A Vevő az Eladó eltérő minőségű földgázra vonatkozó értesítését, vagy az egyéb
módon tudomására jutott minőségváltozást követően - a minőségi vizsgálat lefolytatásától függetlenül
- igényelheti a földgáz átadásának szüneteltetését. Abban az esetben, ha az átadott földgáz
minősége eltér a Szerződésben meghatározott minőségtől, azonban a Vevő az erről való
tudomásszerzését követő két (2) munkanapon belül nem emelt kifogást a földgáz átadása ellen, akkor
azt úgy kell tekinteni, hogy Vevő az eltérő minőségű földgázt elfogadta.
7.6.6 Vevő minőségi kifogásának megalapozottsága esetén Eladó a szükséges korrekcióról
intézkedik, illetve Vevő jogosult a jelen Szerződésben rögzített jogkövetkezményeket érvényesíteni
Eladóval szemben.
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Amennyiben Vevő minőségi kifogását Eladó nem tartja megalapozottnak, Vevő kifogását elutasítja és
a földgáz értékesítést a jelen Szerződés rendelkezései szerint folytatja. Amennyiben Vevő a földgáz
átadásának szüneteltetését kérte, ennek következményeiért kizárólag Vevő felel. Ha Vevő az
elutasítással nem ért egyet, a Szerződében foglaltak szerint jogvitát kezdeményezhet.
7.6.7 Amennyiben a földgáz minősége az Eladónak fel nem róható okok miatt változik meg,
szerződésszegés nem következik be, de a Vevő jogosult a minőségi hibás földgáz átvételének
visszautasítására.
8. Fogyasztási igénybejelentés
8.1 A gázfelhasználással kapcsolatos - ÜKSZ-ben maghatározott - napi és heti fogyasztási
igénybejelentéseket a 100 m3/h meg nem haladó és az azt meghaladó teljesítményű felhasználási
helyek esetében (azaz valamennyi a Szerződésben szereplő felhasználási helyre kiterjedően) az
Eladó saját érdekkörében végzi, azokért Vevő felelősséget nem vállal. Az igénybejelentéshez Vevő
tájékoztató jelleggel - a Szerződés 1. sz. melléklete szerint - megadja a havi tervezett gázfelhasználási
igényeit. A havi gázfelhasználási értékekben tervezett változásokat Vevő a Szerződés 27. pontja
szerint közli Eladóval. A Vevő felhasználási helyével kapcsolatos Igénybejelentési hibával kapcsolatos
felelősség Eladót terheli.
8.2 A Vevő jogosult egyoldalú írásos nyilatkozatával a Szerződés hatálybalépésével
egyidőben vállalni a napi és heti fogyasztási igénybejelentést a 100 m3/h értéket meghaladó
teljesítménylekötésű felhasználási helyekre vonatkozóan. Abban az esetben, ha a Vevő a napi és heti
igénybejelentést vállalja, úgy azt a Szerződés hatálya alatt teljesítenie kell a Szetrződés 8.2 és 8.3
pontjai szerint.
Az Eladó a fogyasztási igénybejelentést a következő esetekben utasíthatja el:
a) a bejelentett napi gázigény meghaladja az adott gázátadó állomáson a Vevő tárgynapon érvényes
lekötött napi teljesítményét,
b) az igénybejelentés nem felel meg a formai követelményeknek,
c) az igénybejelentés határidőn túl érkezik.
Amennyiben az Eladó az együttműködő földgázrendszer kapacitásainak átmeneti csökkenéséről, vagy
korlátozásról tájékoztatja a Vevőt, a Vevő az aktuális kapacitás figyelembe vételével kell, hogy
megadja igénybejelentését.
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Vevő igénybejelentési kötelezettségének valamely
napon nem tenne eleget, úgy Eladó a Vevő által teljesített legutolsó adatszolgáltatást veszi alapul a
napi és heti fogyasztási igénybejelentéshez.
8.3 Az igénybejelentés folyamata
8.3.1 A heti fogyasztási igénybejelentés (előrejelzés) megadása érdekében Vevőnek
minden héten legkésőbb csütörtök 80:00 óráig napi szintű bontásban előrejelzést kell adnia írásban az
Eladó elektronikus informatikai platformjára, a bejelentést követő (következő) hét hétfőn reggel 06:00tól az azt követő hét hétfő reggel 06:00-ig tervezett fogyasztásáról felhasználási helyenkénti
bontásban. A tervezett fogyasztási előrejelzés alapjául szolgáló megadott adatokat a Vevő jogosult a
napi igénybejelentéshez (nomináláshoz) megadásra kerülő tervezett fogyasztási értékeknél
pontosítani.
A heti előrejelzés tartalmi elemei:
- Az adott hét tervezett fogyasztási adatai normál m3/nap és M J/nap bontásban
- Az adott hét tervezett fogyasztási adatai órai maximális gázmennyisége napi bontásban
(normál m 3 /h, MJ/h)
- Az adott hét tervezett fogyasztási adatai órai minimális gázmennyisége napi bontásban
(normál m 3 /h, MJ/h)
A Vevő által vételezni kívánt órai maximális gázmennyiség (gnm3/h), nem haladhatja meg adott
felhasználási helyre lekötött legmagasabb szerződéses órai csúcslekötést.
8.3.2. A napi fogyasztási igénybejelentés (nominálás) elvégzése érdekében a Vevőnek
legkésőbb a Gáznapot megelőző naptári nap 10:00 óráig kell eljuttatnia az Eladó elektronikus
informatikai platformjára, az adott Gáznapra tervezett pontosított gázigényét.
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Az adatszolgáltatás tartalmi elemei - a mindenkori ŰKSZ szerint - a Szerződés aláírásakor:
- napi vételezés (normál m /nap): adott gáznapon Vevő által a megadott kiadási ponton az
elosztórendszerből vételezni kívánt gázmennyiség
- órai vételezés (normál m3/h): az adott gáznapon Vevő által vételezni kívánt órai minimális és
maximális gázmennyiség, amely nem haladhatja meg adott telephelyre a 1.5 pontban rögzített
szerződéses legmagasabb órai csúcslekötést.
A Vevőnek lehetősége nyílik módosítani a megadott tervezett napi mennyiséget az adott napra
vonatkozóan legkésőbb az adott Gáznapot megelőző nap 19:00-ig, az igénybejelentéshez megadott
eljárási rend szerint.
Adatpontosítás a Gáznapon: a gáznap megkezdését követően a Rendszerirányítási Engedélyes
értesítése alapján van mód adatpontosításra. A Vevő az adatpontosítást az adatpontosítási javaslat
kiküldését követő fél órán belül adhat meg Eladó részére.
Hétvégi illetve munkaszüneti napok esetén az adatszolgáltatási kötelezettséget a hétvégét illetve a
munkaszüneti napot megelőző utolsó munkanapon kell teljesíteni.
9. Korlátozás
9.1 A rendszerüzemeltető szállítói, tárolói, elosztói engedélyesek jogszabályban rögzített
esetekben és feltételekkel a szükséges legkisebb fogyasztói körben és időtartamban a szállítást,
tárolást, elosztást korlátozhatják, illetve szüneteltethetik. Az üzemzavar vagy forráshiány miatt
szükségessé vált fogyasztáskorlátozást a rendszerirányító, a szállítói, tárolói, elosztói engedélyes a
MEH által meghatározott korlátozási sorrendben és mértékben köteles végrehajtani. Az Üzemzavar
vagy Forráshiány miatt elrendelt fogyasztói korlátozás a szolgáltatás jogszerű megtagadásának
minősül. Ebben az esetben a Vevőnek a korlátozás szerint rendelkezésre álló teljesítmény alapján kell
Fogyasztási igényét kialakítania.
9.2 A Korlátozási Kategóriákat a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet
felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről
szóló 265/2009. (XII.1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) tartalmazza.
9.3 A korlátozás végrehajtása a vonatkozó jogszabályok szerint történik.
9.4 Az Eladó az Elosztói Engedélyes bevonásával ellenőrizheti a korlátozás végrehajtását a
Vevő Átadási pontjánál a mérő távleolvasása vagy helyszíni leolvasás alkalmazásával.
10. Gázmérés és elszámolás rendje
10.1 A földgázfelhasználás mérése
A Vevő részére átadott földgázmennyiség mérése a felhasználási helyeken felszerelt hiteles mérési
rendszerrel történik.
Fogyasztási helyen a mérőleolvasás az elosztói engedélyes eljárása szerinti időben és gyakorisággal
történik. Abban az esetben, ha a felhasználási helyek valamelyikén az adott hónapra nem állnak
rendelkezésre leolvasott tényadatok, úgy a havi előzetes adatok alapján, az 1. sz. mellékletben írtak
szerint kerül sor elszámolásra, a szerződés megszűnésekori mérési adatok szerinti végleges
elszámolással.
A Vevő köteles a földgázelosztói engedélyes vagy megbízottja részére a mérő ellenőrzését, le- és
felszerelését lehetővé tenni.
10.2 Elszámolás
A Felek közötti elszámolás alapját a Vevő részére az Átadási Ponton átadott földgázmennyiség, illetve
az abból számított hőmennyiség MJ értéke képezi. Az elszámolás alapja a mérési helyen az
elszámolási időszakra vonatkozóan gnm3-re átszámított átadott-átvett földgázmennyiség és az
elszámolási időszakra a két tizedes-jegy pontosságú átlag fűtőérték adatok szorzatával képzett
energiamennyiség, MJ-ban kifejezve.
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A Szerződés hatálya alatt - Eladó által átadott és Vevő által átvett - teljes földgázmennyiség
meghatározásához vett gázmérési adatok rögzítésére a Szerződés 10.1. pontjában írt
rendelkezéseket kell alkalmazni.
A Vevő a jelen Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy Eladó megbízásából az
elosztói engedélyes, vagy annak megbízottja a földgázmérőt leolvassa, a mérési adatokat tárolja, és
kijelenti, hogy ezen - a hiteles mérésnek megfelelő - adatokat a Szerződés szerinti elszámolás
alapjául elfogadja. A távmérésben részesülő fogyasztási helyek adataihoz biztosítani kell a Vevő
részére való hozzáférést. Eladó a Vevő tényleges földgáz felhasználását az elosztói engedélyes
adatszolgáltatása alapján állapítja meg.
A tárgyhavi elszámolás, a távméréssel nem rendelkező felhasználási helyek esetében a jelen
Szerződés 1. sz. mellékletében megadott tárgyhónapra vonatkozó gázmennyiségekkel, míg a távmért
felhasználási helyek esetében a mérő havi mérőállása alapján, az Eladó elszámolási rendszerében
rögzített minőségi adatokból számolt korrekciós tényezővel átszámított gáztechnikai normál állapotnak
megfelelő térfogattal történik.
Amennyiben a felhasználási helyen felszerelt gázmérő a fogyasztást nem, vagy hibásan méri, vagy a
gázmérő hitelesítési ideje lejárt, az elszámolás alapjául szolgáló földgázmennyiség meghatározása,
az illetékes földgázelosztói engedélyes üzletszabályzatában meghatározott módon történik.
Ha a földgázelosztói engedélyes a mérő leolvasását nem tudja elvégezni, vagy nem áll rendelkezésre
mérési adat (mérési adatként kell figyelembe venni a Szerződés 21.2. pontjában szabályozottak
szerint, a Vevő által leolvasott adatokat is), a végszámla alapját képező fogyasztásmennyiséget a
földgázelosztói engedélyes jogosult becsléssel megállapítani. Ha a becslést követően valós mérőállás
áll rendelkezésre, a tényleges fogyasztásmennyiséget a két ismert mérőállás közötti időszakra kell
felosztani, és a becslés alapján kiállított számlát elszámolni.
Ha a Vevő a mérő leolvasását nem teszi lehetővé vagy gátolja, az Eladó a jogosult az aktuális
elszámolási időszakra becsült mérőállás alapján számlát kibocsátani.
10.3 Elszámolási időszak
A Felek megállapodnak, hogy a földgázfogyasztás mennyiségi és teljesítménnyel összefüggő díjainak
elszámolása - a Szerződés megszűnése időpontjában való végleges elszámolás feltételével - naptári
havonta történik.
Amennyiben a Vevő, az elszámolási időszaktól eltérő időpontban helyszíni mérőleolvasást kér, úgy
annak költségeit köteles külön Eladónak megtéríteni. A mérőleolvasás adatai szerint az Eladó által a
leolvasást megelőzően végzett elszámolásokat korrigálni kell.
11. Az átadott földgáz ára

11.1.1 Vevő a jelen Szerződés szerinti földgáz szolgáltatásért díjat fizet, amely két részből
tevődik össze: a) földgáz termék ára (ez magában foglalja a földgáz molekula árát és az eladói
teljesítések és kötelezettségvállalások ellenértékét), b) rendszerhasználati ár.

11.2 A Szerződés teljes időszakára a Felek a földgáz termék árát a következők szerint
indexálva határozzák meg:

ahol:
Pg
negyedéves szerződéses ár, amelyet a Felek negyedéves időszakonként
meghatározva, a naptári hónapokra eső elszámolásokban alkalmaznak, USA dollár

(„USD") azaz USD/GJ QL = 34,00 MJ/gnm3 (15°C-on) névleges fűtőérték mellett. A Pq
érték gázdíj esetében az USD-ben rögzített földgázár HUF-ra történő átváltása a tárgyhónapot
követő hónap 8. napján érvényes HUF/USD MNB középárfolyamnak megfelelő
devizaárfolyamon történik. Amennyiben ez a nap munkaszüneti napra, bankszünnapra vagy
devizakereskedési szünnapra esik, akkor a következő munkanapon érvényes HUF/USD MNB
középárfolyamnak megfelelő devizaárfolyamon történik az átváltás.
F
az 1 %-os kéntartalmú fűtőolaj havi árainak számtani középértéke USD-ben
metrikus tonnánként, a tárgyhavi szállítást közvetlenül megelőző 3 naptári negyedév sorári
(Az 1 %-os kéntartalmú fűtőolaj árait a " Platt's Oligram Price Report" tartalmazza az
"European Buik" FOB Med. Basis Italy részben, azok naponként a legmagasabb és a
legalacsonyabb jegyzés számtani középértékei)
Fo
bázis érték, amely az 1 %-os kéntartalmú fűtőolaj havi árainak számtani
középértéke a bázisidőszakban (2009. április 01. - 2009. december 31), abszolút értéke
USD-ben metrikus tonnánként (Az 1 %-os kéntartalmú fűtőolaj árait a " Platt's Oligram Price
Report" tartalmazza az "European Buik" FOB Med. Basis Italy részben, azok naponként a
legmagasabb és a legalacsonyabb jegyzés számtani középértékei)
Értéke: [399,545] USD/tonna
G
a 0,1 %-os kéntartalmú gázolaj (tüzelőolaj) havi árainak számtani középértéke
USD-ben metrikus tonnánként, a tárgyhavi szállítást közvetlenül megelőző 3 naptári negyedév
során (A 0,1 %-os kéntartalmú gázolaj árait a " Platt's Oligram Price Report" tartalmazza az
"European Buik" FOB Med. Basis Italy részben, azok naponként a legmagasabb és a
legalacsonyabb jegyzés számtani középértékei)
Go
bázis érték, amely a 0,1 %-os kéntartalmú gázolaj (tüzelőolaj) havi árainak
számtani középértéke a bázisidőszakban (2009. áprlis 01. - 2009. december 31.), abszolút
értéke USD-ben metrikus tonnánként (A 0,1 %-os kéntartalmú gázolaj árait a " Platt's Oligram
Price Report" tartalmazza az "European Buik" FOB Med. Basis Italy részben, azok naponként
a legmagasabb és a legalacsonyabb jegyzés számtani középértékei)
Értéke: [547,970] USD/tonna
Po
a szerződéses alapár, értéke 7,785 USD/GJ (értéke a Szerződés időtartama
alatt változatlan)
A fenti értékeket kerekíteni kell:
földgáz mennyiséget nulla tizedesre, azaz egész gnm3-re,
fűtőértéket kettő tizedesre,
- többi értéket három tizedesre.
(Kerekítéskor minden esetben a kerekítendő számjegyet követő számsor elhagyásra
kerül, amennyiben a következő számjegy értéke 0 és 4 közötti, amennyiben a
kerekítendő számjegy utáni számjegy értéke 5 és 9 közé esik, egy egység
hozzáadódik a kerekítendő számjegyhez. Az ár kiszámításakor a kerekítést minden
művelet után külön-külön el kell végezni.)
11.2.1 Az aktuális Pg árat minden Gáznegyedév első napjára a fentiek szerint újra kell
számítani.
11.2.2 Amennyiben a fent említett valamely publikáció megszűnik, akkor az Eladó olyan új,
publikált paraméterek és Po referenciaérték használatára tér át, amelyek jellegükben megfelelnek az
eredeti publikációnak és igazodnak a gázforrásokat érintő publikációk és árképletek változásához.
11.2.3 A Vevő a Szerződés jelen pontjában meghatározott földgáz termék árat köteles
Eladónak a Szerződés 12. pontja szerint megfizetni. A 11.2. pontban rögzített paraméterek alapján
változó Gázdíj esetén Eladó naptári negyedévek szerinti gyakorisággal érvényesíti a változásokat,
amely nem minősül a Szerződés módosításának.

11.3 A Vevő köteles továbbá megfizetni Eladónak a rendszerhasználati árat - a mindenkor
érvényben lévő hatósági díjszabásnak megfelelő mértékben, azaz hatósági áron - a Szerződés 12.
pontjában írtak szerint.
11.3.1 A rendszerhasználati ár áll a Kapacitásdíjból és a Forgalmi díjból. A Kapacitásdíj
magában foglalja: a tárolási díj, elosztási kapacitásdíj, szállítási teljesítménydíj költségeknek a
teljesítményarányos részét. A Forgalmi díj magában foglalja: a szállítási forgalmi díj, elosztási forgalmi
díj, szagosítási díj ténylegesen átvett földgáz mennyiségre eső részét.
11.3.2 A rendszerhasználati Kapacitásdíj meghatározásánál a Vevő számára a szerződéssel
érintett felhasználási helyekre a 2012-2013-es gázévre, a kereskedőváltás során az Eladó által
ténylegesen átvett rendszerhasználati kapacitásokat kell figyelembe venni, legfeljebb a szerződés
hatályának kezdő időpontját megelőző napon, a kereskedöváltást megelőzően, a
korábbi
földgázkereskedő által érvényesen lekötött szállítói, elosztói és tárolói kapacitások mértékéig, akként,
hogy a Kapacitásdíj meghatározásához alapul vett rendszerhasználati kapacitások értéke, a
közbeszerzési eljárásban Eladó ajánlati kötöttségével megadott Kapacitásdíj meghatározásához
alkalmazott rendszerhasználati kapacitások mértékét nem haladhatja meg.
11.3.3 A rendszerhasználati ár meghatározása a következő képlet alkalmazásával történik:
RD (földgáz rendszerhasználati ár) = RD_Kapacitásdíj + RD_Forgalmi díj
1.

RD kapacitásdíj: tárolási díj, elosztási kapacitásdíj, szállítási teljesítménydíj költségeknek, a
teljesítményarányos része.
RD_Kapacitásdíj =
+

( T D E N T R Y * K E N T R Y + T D E X I T * K E X I T + M * ( T D T A R K A P + FDBETAR + F D K I T A R + F D S 2 Á L L )

TDELOSZTÁSI*KELOSZTÁSI) I KELOSZTÁSI

t(HUF/m /h)/év]

ahol:
KENTRY
KEXIT
KELOSZTÁSI
TDENTRY
TDEXIT

M
TDtarkap
FDBETAR
FDKITAR
FDSZÁLL
TDELOSZTÁSI

Lekötött entry kapacitások [MJ/nap]
Lekötött exit kapacitások [MJ/nap]
Lekötött elosztói kapacitások [MJ/h]
Szállítói entry díjak [HUF/(MJ/nap)/év]
Szállítói exit díjak [HUF/(MJ/h)/év]
Mobil kapacitáslekötés [MJ/év]
Tárolói kapacitásdíj [HUF/MJ]
Betárolási díj [HUF/MJ]
Kitárolási díj [HUF/MJ]
Tárolói szállítási díj [HUF/MJ]
Éves elosztási teljesítménydíjak [HUF/év]

2.
RD Forgalmi díj: szállítási forgalmi díj, elosztási forgalmi díj, szagosítási díj ténylegesen átvett
földgáz mennyiségre eső részre.
RD_Forgalmi díj =

( F D S Z Á L L + FDELOSZTÁS + F D S Z A G ) * 1 0 0 0

[HUF/GJ]

ahol:
FDSZÁLL
FDELOSZTÁS

FDszag

Szállítási forgalmi díj [ H U F / M J ]
Elosztási forgalmi díj [ H U F / M J ]
Szagosítási forgalmi díj [ H U F / M J ]

11.3.4 A rendszerhasználati Kapacitásdíj és Forgalmi díj értékei felhasználói kategóriák szerint
(Eladónak a jelen Szerződés alapját adó közbeszerzési eljárásban vett ajánlati kötöttsége alapján) a
következők:
a./ 20 m3/h alatti felhasználási kategóriában
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Kapacitásdíj 1 m3/h értéke:
Forgalmi díj GJ értékre:

16 335 Ft/m3/h
225 Ft/GJ

b./ 20-100 m3/h közötti felhasználási kategóriában
Kapacitásdíj 1m3/h értéke:
21 009 Ft/m3/h
Forgalmi díj GJ értékre:
84 Ft/GJ
c./101-500 m3/h felhasználási kategóriában
Kapacitásdíj 1 MJ/h értéke:
639 Ft/MJ/h
Forgalmi díj GJ értékre:
77 Ft/GJ
11.3.5 Eladó, a Szerződésben meghatározott felhasználási helyek mindegyike
vonatkozásában egységesen érvényesíti a 11.3.4 pontban megadott Kapacitásdíjat, a szerződéses
időszakra lekötött legnagyobb órai teljesítmény (MJ/h-ban), vagy a gázmérő névleges
összteljesítménye alapján, az adott felhasználói kategóriákra sorolás szerint.
11.3.6 A rendszerhasználati díjakra vonatkozó jogszabály, illetve a Magyar Energia Hivatal
hatósági határozatának változása esetén a 11.3 pont szerinti rendszerhasználati árat Eladó jogosult
az árváltozásnak megfelelően, a jogszabály, illetve hatósági határozat módosítás hatályba lépésével
megegyező időponttal egyoldalúan módosítani, és Vevővel szemben érvényesíteni az árváltozást
követő időszakra.
11.4 A 11.1-11.3 pontban meghatározott árak nem tartalmazzák: az energia adót, a földgáz
biztonsági készletezési (MSZKSZ) díjat és az ÁFA-t, amelyeket Eladó jogosult Vevővel szemben
érvényesíteni, illetve Vevőre áthárítani a mindenkori jogi szabályozással összhangban.
Az árak nem tartalmazzák továbbá, a földgázvásárlást terhelő és Vevő, mint felhasználó terhére eső
állami pénzeszközöket, adókat és más járulékos költségeket. Az ár nem tartalmazza egyebekben a
jogszabályok alapján, vagy jogszabályon alapuló hatósági határozat szerint esetlegesen a jövőben
felmerülő, a földgáz kereskedelmi tevékenységet terhelő és felhasználókra kifejezett jogszabályi
felhatalmazás alapján áthárítható esetleges adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és más egyéb
költségeket, melyek megfizetésére Vevő köteles, amennyiben ezen adók, illetékek, díjak járulékok és
költségek megfizetésére jogszabály a felhasználókat (így Vevőt) kötelezi.
11.5 A Felek megállapodnak, hogy amennyiben Vevő gazdasági körülményei jelentősen
megváltoznak, kezdeményezheti Árfixálás lehetőségét. Vevő jogosult a Szerződés időtartama alatt a
fentiek szerint meghatározott földgáz termék árnak - mint indexált árnak - belátása szerint maximum
1 alkalommal (minimum 150.000 gnm3 mennyiségre, mely mennyiségi érték teljesülését Eladónak
abban az esetben is el kell fogadnia, ha Vevő Eladónak más árfixálásra jogosult vevőivel együtt kért
árfixáláskor - e vevőkkel közösen - éri el a fixálandó gázmennyiség minimálisan fixálandó értékét) maximum a Szerződéses földgázmennyiségből még hátralévő gázmennyiségre - un. fix árként való
meghatározását kérni az Eladótól („Árfixálás"). Az Árfixálás akként történik, hogy Vevő bejelenti jelen
pont szerinti korlátok között igényét az Árfixálásra. Az igénybejelentés legkorábban a bejelentést
követő 5. napra szólhat. A bejelentést írásban kell az Eladóhoz eljuttatni, melyben meg kell jelölni a
fixálni kért mennyiséget és a fixálás kezdő időpontját. Az árfixálással érintett földgázmennyiség
mértéke nem lehet kevesebb, mint 150.000 gnm3. Az Eladó az igénybejelentés alapján - legkésőbb
fixálás kezdő időpontját 2 nappal megelőzően írásban közli Vevővel a fix árat. Vevő 24 órán belül
írásban közli Eladóval, hogy a fix árat elfogadja e, vagy sem. Amennyiben Vevő a fix árat elfogadja,
úgy az Árfixálással érintett gázmennyiségre vonatkozóan a fix árat kell alkalmazni a földgáz termék
áraként az indexált ár helyett. Az Árfixálással érintett földgázmennyiség Vevő általi átvételét követően
a földgáz termék árának meghatározására ismételten a Szerződés 11.2 pontja szerinti képletet kell
alkalmazni.
11.6 A Felek a rendszerhasználattal kapcsolatos Vevőt terhelő fizetési kötelezettségek
körében megállapodnak abban, hogy a lekötött teljesítmény Vevő általi túllépése esetén pótdíj és más
szankcionális típusú fizetési kötelezettség csak akkor terheli Vevőt, ha Eladónak is felmerül - az általa
lekötött - teljesítmény túllépése okán pótdíj és más szankcionális fizetési kötelezettsége. Vevőt a
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teljesítmény túllépésből fakadó pótdíj és más szankcionális fizetési kötelezettsége csak az Eladó
fizetési kötelezettsége erejéig és csak a Vevői túllépéssel arányos mértékben terheli.
11.7 Számlázás
Eladó a Szerződés alapján kibocsátott számláit a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti formában
és tartalommal állítja ki.
11.7.1 Az elszámolás során Eladó a Szerződés 1. sz. mellékletében megadott felhasználási
helyekről külön-külön állít ki számlát tárgyhavonta. A tárgyhavi számlák két számlát jelentenek, egyet
a rendszerhasználati Kapacitásdíjról és egyet a földgáztermékről (ez magába foglalja a
rendszerhasználati Forgalmi díjakat is).
11.7.2 A számla kiállításával egyidőben Eladó - a Szerződésben meghatározott felhasználási
helyek összességére vonatkozóan - a tárgyhónapban kiállított számlákról, a szerződés 27. pontjában
meghatározott operatív kapcsolattartón keresztül, egy számlaösszesítőt is küld Vevőnek Vevőnek és a
Vevővel szembeni tulajdonosi joggyakorlásra feljogosított MNV Zrt.-nek, a Gaztender2012@mnv.hu
e-maii címre.
11.7.3 A Vevő ellátásával összefüggésben felmerülő rendszerhasználati árban meghatározott
rendszerhasználati díjakat az elosztói, szállítói és tárolói engedélyesek részére az Eladó fizeti meg, a
rendszerhasználati díjakat a Szerződésben meghatározott rendszerhasználati árban Közvetített
Szolgáltatásként változatlan értéken és áron továbbszámlázza Vevőnek.
12 Fizetési feltételek
12.1 A Vevő köteles a Szerződés alapján meghatározott szolgáltatások
fizetési kötelezettségeit, a kiállított számla szerint Eladó részére banki
fizetőeszközben teljesíteni, a Kbt. 130. §-ában foglaltaknak megfelelően.
tekintetében pénzfizetési kötelezettség szempontjából banki átutalással
kötelezettség Eladó bankszámláján történő jóváírásakor tekinthető teljesítettnek.

árát, és más reá eső
átutalás útján HUF
A jelen Szerződés
történő pénzfizetési

A Felek az általános forgalmi adóról szóló jogszabály szerinti teljesítés időpontjának a vonatkozó
számlán feltüntetett esedékesség időpontját tekintik.
12.1.1 Az egyes számlák:
a) Havi kapacitásdíi számla
- A számla tartalma, az éves kapacitásdíjak 1/12-ed része.
- Kiállításának ideje: a tárgyhónapot megelőző hónap 10. napja (a július hónapra eső számla
az augusztus havi számlával együtt kerül kiszámlázásra)
- Fizetési határideje: a tárgyhónap 1. naptári napja (amennyiben ez a dátum munkaszüneti
nap, abban az esetben az elsejét megelőző munkanapig kell a kifizetést teljesíteni).
- A számlázás pénzneme: HUF.
b) Havi földqáztermék és forgalmi díj számla
- A számla tartalmazza a földgáztermék árát, forgalommal arányos rendszerhasználati díjakat,
a fogyasztás után fizetendő a jogszabályban meghatározott egyéb adót és egyéb díjakat,
költségeket.
- Kiállításának ideje: a tárgyhónapot követő hó 30. napjáig.
- Fizetési határideje: 30 nap (amennyiben a számla a kiállításától számított 5 munkanapon
belül a kézbesítési címre megérkezik, abban az esetben, ha a számla kézhezvétele későbbi
időpontú, úgy a kézhezvételtől számolt 30 naptári napos időtartam alatt Eladó nem tarthat
igényt késedelmi kamatra és más a fizetési késedelemmel kapcsolatos jogkövetkezmény
alkalmazására).
- A számlázás pénzneme: HUF.
12.1.2 A számlák ellenőrzéséhez Eladó a szerződés 27. pontiában meghatározott operatív
kapcsolattartón keresztül elektronikusan megadja Vevőnek a negyedéves Pg értéket, továbbá bármely
rendszerhasználati hatósági árat képező díjelem változásakor, a meghatározott kapacitásdíjat és
forgalmi díjat, ezek meghatározáshoz végzett a Szerződésben írtaknak megfelelő számítással együtt.
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12.1.3 A Szerződés szerinti késedelmi kamat, illetve kötbér megfizetésének esedékessége az
azt kiterhelő levél keltétől számított 10 banki nap.
12.2 A Vevő a számlázás (illetve kiterhelés) vonatkozásában írásban, a vonatkozó számla
(illetve kiterhelő levél) fizetési határidejének lejártát megelőző 5. munkanapig jogosult kifogást
előterjeszteni. A kifogásnak tartalmaznia kell a vitatott adatot, összeget, valamint a kifogás alapját
képező körülményeket.
Amennyiben Vevő kifogást terjeszt elő, azt az Eladó a reklamáció, illetve a panasz kézhezvételétől
számított legkésőbb tíz (10) munkanapon belül elbírálja, amelynek során szükség esetén egyeztetést
kezdeményez Vevővel.
Ha Vevő Eladónak a kifogásra adott válaszát nem tartja elfogadhatónak, köteles erről Eladót írásban,
indokolással ellátva három (3) munkanapon belül értesíteni. Az értesítés kézhezvételét követően a
Felek bármelyike kezdeményezheti a 30. pont szerinti bírósági eljárás lefolytatását.

12.3 Amennyiben a jelen Szerződés alapján mindkét Felet a másik Fél részére nem vitatott
fizetési kötelezettség terhel, a 10.3. pont szerinti Elszámolási Időszak vonatkozásában az egyes Felek
tekintetében fennálló valamennyi fizetési kötelezettség összesítését követően a Felek e fizetési
kötelezettségeiket beszámítás útján jogosultak teljesíteni.
12.4 Amennyiben bármelyik Fél a jelen Szerződésben meghatározott valamely fizetési
kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, Eladó írásbeli igénye alapján a késedelem
időtartamára köteles a másik Fél részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a
továbbiakban Ptk.) 301/A. § (2)—(3) szerinti mértékű késedelmi kamatot fizetni, kivéve a Vis Maior
esetekben. Az érintett Fél jogosult a késedelmes fizetésből adódó egyéb igazolt költségeinek
felszámítására is (pl. számlázás, postázás, stb.).
12.5 Amennyiben Vevő a jelen Szerződésben meghatározott valamely fizetési kötelezettségét
az esedékesség időpontjáig nem teljesíti, Eladó a GET és Vhr hatályos rendelkezéseinek
figyelembevételével a 17. pont szerint jogosult a teljesítést mindaddig megtagadni és a gázellátásból
kikapcsoltatni, amíg Vevő a jelzett kötelezettségeinek eleget nem tesz (Eladónak a teljesítés
megtagadási és kikapcsolási joga csak a kötelezettségszegéssel érintett felhasználási helyekre terjed
ki).
13 Szolgáltatás szüneteltetése, megtagadása
13.1 A Vevő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás a földgázelosztói illetve földgázszállítói
engedélyes érdekkörében felmerülő okokból szüneteltethető ha:
a)
az elosztó vezeték karbantartása, felújítása, átalakítása, hibaelhárítása, cseréje más
módon nem végezhető el,
b)
új felhasználó bekapcsolása azt szükségessé teszi,
c)
a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezések külön jogszabályban
meghatározott ellenőrzésének elvégzését igazoló dokumentumot a Vevő nem tudja a
földgázelosztói engedélyes kérésére felmutatni és a földgázelosztói engedélyes bizonyítja,
hogy a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés nem felel meg a biztonságossági
követelményeknek.
A földgázelosztói illetve földgázszállítói engedélyes a szüneteltetés kezdő időpontját és előrelátható
időtartamát, valamint a szükséges biztonsági intézkedéseket legalább 15 nappal korábban az Eladó,
valamint a helyileg szokásos módon a Vevő tudomására hozza. Ha a szüneteltetés időpontja,
időtartama változik, erről az Eladót és a Vevőt a fentiek szerint értesíti. A szüneteltetésről az Eladó is
- a tudomására jutást követően haladéktalanul - tájékoztatja a Vevőt.
A fent jelzett tájékoztatás teljesítése esetén az elosztási kapacitás időszakos csökkentése vagy az
elosztás időszakos szüneteltetése az Eladó részéről nem minősül szerződésszegésnek.
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13.2 A földgázelosztói engedélyes az élet- és vagyonbiztonság, valamint a földgázellátás
folyamatosságának veszélyeztetettsége esetén a földgázellátást - előzetes értesítés nélkül is szüneteltetni köteles.
13.3 A szolgáltatás szüneteltetésére, illetve megtagadására a jelen Szerződésben
meghatározott esetekben Eladó kezdeményezésére is sor kerülhet, amely esetben a földgázelosztói
engedélyes a szolgáltatásból történő kizárást a kezdeményezés jogszerűségének vizsgálata nélkül
végrehajtja.
13.4 A Vevő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatást a földgázelosztói engedélyes az
üzletszabályzatában meghatározott esetekben megtagadhatja, így különösen, ha:
a) Vevő a csatlakozóvezetéket, a felhasználói berendezést az életre, a testi épségre, az
egészségre vagy a vagyonbiztonságra veszélyes módon használja,
b) Vevő a nyomás alatti szállító- és elosztóvezetéket vagy a csatlakozóvezetéket megbontja,
továbbá, amennyiben Vevő vagy a megbízásából eljáró, gázszerelőnek nem minősülő
személy a fogyasztói vezetéket megbontja,
c) Vevő a csatlakozási vagy kapacitáslekötési szerződésben megállapított lényeges
kötelezettségének a földgázelosztói engedélyes vagy Eladó írásbeli felszólítása ellenére nem
tett eleget, különösen, ha
ca) a nyomásszabályozó vagy a gázmérő működését befolyásolja,
cb) a nyomásszabályozó vagy a gázmérő ellenőrzését, illetve a mérő leolvasását a
földgázelosztó vagy megbízottja részére nem teszi lehetővé,
cc) a szerződésben meghatározott felhasználási helyen kívüli területre vezet át földgázt,
cd) a fogyasztáskorlátozási - illetve megszakítható felhasználó esetén a megszakítási rendelkezéseknek nem tett eleget,
d) Vevő a gázmérőt szándékosan vagy gondatlanul megrongálja, a gázmérőn, a gázmérő kiés belépő pontján, a kerülővezeték elzáróján, vagy a csatlakozóvezeték egyéb pontjain
elhelyezett zárópecsétet (plombát) eltávolítja, illetőleg ezek sérülését, hiányát a
földgázelosztói engedélyesnek vagy Eladónak nem jelenti be.
13.5 A szolgáltatás részben is megtagadható, ha olyan veszélyhelyzet keletkezik, amely a
Vevőre, vagy a felhasználási helyén kívüli más személyek életére, vagy vagyonbiztonságára veszélyt
jelent. Ilyen esetekben a Vevő köteles lehetővé tenni a veszélyt jelentő gázkészüléknek a
felhasználásból történő kizárását. Vevő köteles minden általa észlelt, a szolgáltatással kapcsolatos
rendellenességet a földgázelosztói engedélyesnek haladéktalanul bejelenteni.
13.6 A 13.1.-13.5. pontokban foglaltak bekövetkezte esetén a szerződéses földgázmennyiség
rendelkezésre bocsátásának, illetőleg átvételének elmulasztása abban az esetben minősül
szerződésszegésnek, ha az valamelyik Félnek felróható.
13.7. A szolgáltatás szüneteltetésére Vevő kérésére is sor kerülhet, ennek feltételeit az
illetékes földgázelosztói engedélyes üzletszabályzata határozza meg. Szüneteltetés esetén Vevő a
földgázelosztói engedélyes által Eladó felé felszámított rendszerhasználati árat köteles Eladónak
megtéríteni.
14. Üzemeltetési előírások
14.1 A gázmérő (mérési rendszer) javítása, karbantartása, hitelesítése, felülvizsgálata,
szükség szerinti cseréje, a nyomásszabályozó üzemeltetése, javítása, karbantartása, hitelesítése,
felülvizsgálata, szükség szerinti cseréje az Elosztói Engedélyes kötelezettsége. A mérőrendszeren
bármilyen átalakítás, karbantartás kizárólag az Eladó előzetes egyetértésével, az érintett Elosztói
Engedélyes közreműködésével történhet.
14.2 A mérő és nyomásszabályozó védelme és állagmegóvása tulajdonjogától - a Vevő kötelezettsége.

függetlenül azok

14.3 Az Eladó és az illetékes elosztói engedélyes jogosult a Vevőnél felszerelt
mérőberendezés működését, épségét, hitelességét, a mérőn lévő záró pecsétek meglétét és épségét
bármikor ellenőrizni, amelynek feltételeit a Vevő köteles biztosítani.
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14.4 Az Eladó a fentebb jelzett ellenőrzés alkalmával észlelt, illetve egyéb módon tudomására
jutó rendellenesség esetén (ideértve a mérő kerülővezetékébe épített záró szerelvényeinek
rendellenességét is) jogosult az elszámolt gázmennyiséget tárgyi gázévben visszamenőleg korrigálni,
amelynek ellenértékét a Vevő köteles megfizetni.
14.5 A gázmérő és az átszámító szerkezet meghibásodását, a gázmérő sérülését, a Vevő az
észleléshez viszonyítva telefonon azonnal, majd 24 órán belül írásban, utólag is igazolható módon
köteles az Eladó és az Elosztói Engedélyes részére bejelenteni.
. 14.6 Ha a Vevő a mérő helyszíni ellenőrzését előre egyeztetett időpontban nem teszi lehetővé
vagy gátolja, a mérőt megrongálta, működését befolyásolta, a mérő hitelesítését, javítását, cseréjét
nem teszi lehetővé, illetve nem végzi el, a Felhasználási helyre való bejutásig, valamint a jogszerű
állapot helyreállításáig a szolgáltatás megtagadható.
14.7 A Vevő tulajdonában és műszaki ellenőrzése alatt álló, csatlakozó vezeték és
felhasználói berendezés, nyomásszabályozó szakszerű üzemeltetése, azok üzembiztonságának
megóvása, javítása, karbantartása, szükség szerinti cseréje, esetleges üzemzavarainak a műszakilag
lehetséges legrövidebb időn belüli elhárítása a Vevő kötelezettsége.
14.8 A Vevő köteles a biztonságos gázfogyasztás előírásainak betartását célzó helyszíni
ellenőrzés elvégzését előre egyeztetett időpontban biztosítani, illetve köteles az ellenőrzés során
együttműködni.
14.9 Amennyiben az Elosztói Engedélyes a csatlakozóvezetéken, illetve
felhasználói
berendezésen keletkezett gázömlés, Üzemzavar miatti közvetlen veszélyhelyzetet hárít el, úgy a Vevő
köteles megfizetni a veszélyhelyzet megszüntetésének költségeit, továbbá saját költségén köteles
intézkedni a gázömlést, üzemzavart okozó hiba végleges elhárítása érdekében.
14.10 A Vevő köteles jogainak a jelen Szerződés alapján történő gyakorlása során figyelembe
venni a felhasználási hely csatlakozása tekintetében a hatályos hálózati szerződésben foglaltakat és
az Elosztói Engedélyes Üzletszabályzatát. Vevő ezek betartására ezennel kötelezettséget vállal.
15. Adat és információszolgáltatás
15.1 A Vevő az alábbi adatszolgáltatásokra köteles:
a.)
Rendszeres adatszolgáltatás
Rendszeres adatszolgáltatás alatt a havi előzetesen tervezett fogyasztási adatok
adatszolgáltatása értendő. Az adatszolgáltatásra - ha a tervezett havi fogyasztás a Szerződés
1. sz. mellékletében írtaktól eltér - az adott hónapot megelőző 5. napig az Eladónak küldött
elektronikus levélben (e-mailen) kerül sor.
b.)
Eseti adatszolgáltatás
A Vevő köteles a rendkívüli üzemzavarról az Eladót haladéktalanul írásban értesíteni. A Vevő
továbbá köteles a tervezett karbantartásról, annak pontos időtartamának megjelölésével az
Eladót annak tervezett időpontját 15 naptári nappal megelőzően értesíteni. Eseti
adatszolgáltatásnak minősül továbbá a Vevővel vagy a Fogyasztási hellyel kapcsolatos
minden egyéb adatszolgáltatás.
Eseti adatszolgáltatás esetén az adatátviteli csatorna lehet: elektronikus levél (e-mail), telefax,
levél.
15.2 Eladó a földgáz-kereskedelmi tevékenységével kapcsolatban tudomására jutott
információkat és adatokat a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli és
minden tőle elvárhatót megtesz a Vevő adatainak védelméért.
A Vevő adatai a GET alapján a szükséges mértékig átadhatóak:
- az adatkezelő megbízása alapján a szerződés megkötését, a leolvasást, a számlázást, a
kézbesítést, a díjfizetések és követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, a Fogyasztási
helyek műszaki kivitelezését, felülvizsgálatát, ellenőrzését, kikapcsolását, illetőleg az
ügyfélszolgálati tevékenységet végző természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek,
- a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervezetek
részére, továbbá igényérvényesítésben közreműködő, személynek, vagy szervezetnek,
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- a Magyar Energia Hivatalnak,
- a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas
bűncselekmények üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági
szerveknek, nyomozó hatóságoknak, az ügyésznek, valamint a bíróságnak,
- a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak.
Amennyiben az Eladó jogszabály, vagy hatósági határozat alapján adatszolgáltatásra köteles, és ezen
adatszolgáltatás Vevőt érinti, a Vevő köteles e célból megfelelően együttműködni, és Eladó által
megadott határidőre az adatszolgáltatások teljesítéséhez valós adatokat szolgáltatni, amely
elmulasztásának jogkövetkezményei Vevőt terhelik.
A Felek az adatszolgáltatásból és az adatok felhasználásából eredő jogaikat és kötelezettségeiket
kötelesek jóhiszeműen gyakorolni. A szolgáltatott adatok megfelelősségéért a felelősség az
adatszolgáltatót terheli.
A jelen pontban meg nem határozott egyéb eseti adatigénylés a Felek külön megállapodása alapján,
az ott meghatározott módon, tartalommal, és határidővel történhet.
15.3 A 2013-2014-es gázévre vonatkozó kapacitáslekötések és a tárolói készlet feltöltés
alapja a Vevő az ÜKSZ-ben rögzített kapacitáslekötési határidőkig megadott igénybejelentése és a
betárolási időszakra jutó tényleges fogyasztása. Amennyiben a Vevő saját maga felhasználási
helyeire nem él a kapacitáslekötésre vonatkozó igénybejelentéssel, úgy az Eladó a jelen
Szerződésben meghatározott felhasználási helyekre vonatkozó kapacitáslekötések és az ÜKSZ-ben
rögzített alapelvek figyelembevételével, a Vevő Szerződés szerinti felhasználási igényéhez vett
indokolt mértékben adja meg a rendszerüzemeltetők felé a Vevő következő gázévre érvényes
kapacitáslekötéseit. Amennyiben a Vevő nem kéri a kapacitáslekötéseket az Eladótól, továbbá nem
kéri a következő gázévre a tárolói készlet feltöltését az Eladótól, azt legkésőbb az ÜKSZ-ben előírt
kapacitáslekötési határidőket megelőző két héttel korábban adhatja meg az Eladónak írásban. Vevő
ez irányú nyilatkozatainak hiánya, vagy késedelmes megadása esetén az Eladó - a Vevő
ellátásbiztonsága érdekében - az előzőekben rögzített kapacitáslekötésekre és tárolói készlet
feltöltésére a Vevő Szerződés szerinti felhasználási igényéhez vett indokolt mértékben intézkedik,
tájékoztatva Vevőt az ennek megfelelően lekötött kapacitásokról.
16. A Szerződés teljesítésének biztosítéka
Felek a jelen Szerződés alapját adó közbeszerzési eljárásban meghatározott ajánlati feltételekre
tekintettel rögzítik, hogy Eladó 1 309 690 (földgáztermék ajánlati ár nettó ellenérték 5 %-a) HUF
összegű (a Szerződött Földgázmennyiségre, az Eladó ajánlati kötöttségének megfelelő áron számolt
földgáztermék ár, mint nettó ellenérték 5 %-a értékű), 2013. július 31-ig érvényes teljesítési
biztosítékot nyújt Vevőnek a jelen Szerződés 5. sz. melléklete szerint a Szerződés megkötésekor (a
továbbiakban Teljesítési Biztosíték), bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított,
készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában vagy az összeg Vevő jelen
szerződésben megadott számlájára történő átutalásával (Eladó választása szerinti formában nyújtja a
biztosítékot). Vevő számlakifizetést mindaddig nem teljesít, ameddig a teljesítési biztosíték nyújtása
nem történt meg és Vevő a biztosíték nyújtásának hiánya esetén belátása szerint jogosult a
Szerződéstől elállni.
A teljesítési biztosítékul szolgáló összeg jelent fedezetet arra az esetre, ha az Eladó bármely
szerződésszegéséből következően Vevő felé fizetési kötelezettsége keletkezik. Eladó köteles a Vevő
számlájára befizetett és Vevő által felhasznált teljesítési biztosítékot a Szerződésben írt mértékre
kiegészíteni, a biztosíték Vevő általi felhasználását követő 5 napon belül.
Teljesítési biztosíték a Szerződés 4. sz. melléklete.
17. Teljesítés jogszerű megtagadása
Eladó részben vagy egészben megtagadhatja a teljesítést, ha
a.)
az Eladó működési körén kívül eső esemény következtében az átadás-átvétel
feltételei megszűntek, vagy csak korlátozottan állnak fenn, a feltételek helyreállásáig,
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b.)
országos gázforrás hiány esetén a Magyar Energia Hivatal (MEH) által jóváhagyott
korlátozási sorrend és szabályozás szerint Korm. rendeletben meghatározott földgázellátási
zavar és földgázellátási válsághelyzet esetén),
c.)
Vevő fizetési kötelezettségének elmulasztása esetén az alábbi sorrendiség betartása
mellett:
- 10 nap fizetési késedelem esetén az Eladó fizetési felszólítást küld Vevőnek,
- Vevő 10 napon belül köteles a fizetési felszólításnak megfelelő tartozás
kifizetésére intézkedni, és erről Eladót haladéktalanul írásban értesíteni,
- amennyiben a tartozás kifizetésére a fenti határidőn belül intézkedés nem
történik, úgy az Eladó a teljesítést jogszerűen megtagadhatja.
18 Szerződésszegés és jogkövetkezményei
18.1 Szerződésszegésnek minősül Eladó részéről különösen:
a) Alulszállítás: a Szerződött Földgázmennyiségnél a megengedett eltérést meghaladóan
kevesebb földgáz rendelkezésre bocsátása.
Jogkövetkezménye: kötbér, mértéke a kötbéralap 50 %-a.
b) Jogszerűtlen magatartása folytán a gázszolgáltatás megszakad, vagy azt a
jogszabályokban és a jelen Szerződésben foglaltakon túlmenően, az abban foglaltaktól
eltérően szünetelteti, illetőleg korlátozza.
Jogkövetkezménye: kártérítés.
c) A hálózati hozzáférésből kizárt Vevő részére eltérő megállapodás hiányában - az arra okot
adó szabálytalanság vagy szerződésszegés megszűnését követően az erről szóló
értesítésétől számított - 2 munkanapon belül nem kezdeményezi az illetékes elosztói
engedélyesnél a hálózati hozzáférés biztosítását.
Jogkövetkezménye: kártérítés.
d) A szerződésben rögzített adatszolgáltatási kötelezettségeinek nem, vagy csak
késedelmesen tesz eleget.
Jogkövetkezménye: kártérítés.
18.2 Szerződésszegésnek minősül Vevő részéről különösen:
a) Alulvételezés: amennyiben Vevő a Szerződött Földgázmennyiséget neki felróhatóan, a
megengedett eltérés mértékét meghaladó mértékben átvenni elmulasztja kivéve, ha ennek
oka Vis Maior vagy az Eladó szerződésszegése.
Jogkövetkezménye: kötbér, mértéke a kötbéralap 50 %-a.
b) Túlvételezés: amennyiben Vevő neki felróhatóan a Szerződött Földgázmennyiségnél
megengedett eltérés mértékét meghaladó mennyiségű földgázt vesz át kivéve, ha ennek oka
Vis Maior.
Jogkövetkezménye: kötbér, mértéke a kötbéralap 20 %-a.
c) Amennyiben Vevő a Szerződésben foglalt fizetési kötelezettségének az esedékesség
időpontjáig nem tesz eleget.
Jogkövetkezménye: késedelmi kamat.
d) Amennyiben Vevő a lekötött órai gázteljesítményt engedély nélkül túllépi.
Jogkövetkezménye: kártérítés.
e) A szolgáltatott földgázt a gázmérő vagy mérési rendszer megkerülésével, működésének
bármilyen módon való befolyásolásával, jóváhagyás nélküli változtatásával, vagy egyéb
szabálytalan módon vételezi.
Jogkövetkezménye: kártérítés, a földgázvételezésből történő kizárás.
f) Amennyiben a Vevő a kapott korlátozási felszólítást nem, vagy nem megfelelően hajtja
végre
Jogkövetkezmény: A Vevő gázvételezésből való kizárása, kártérítés
g) Vevő a műszaki-biztonsági követelményeknek nem megfelelő csatlakozóvezetéket,
fogyasztói berendezést használ
Jogkövetkezmény: kártérítés, a földgázvételezésből történő kizárás.
h) A gázmérő vagy a mérési rendszer megrongálódik, a gázmérőn vagy a mérési rendszeren,
annak ki- és belépő pontján, valamint az esetleges kerülővezeték zárószerelvényén
elhelyezett zárópecsét eltávolításra kerül, illetőleg ennek sérülését, hiányát a Vevő nem jelenti
be.
Jogkövetkezménye: kártérítés.
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i)
A hibás gázmérő yagy mérési rendszer javítását, cseréjét nem teszi lehetővé, illetve ha erre megállapodás a Vevőt kötelezi - a javítást vagy a cserét nem végzi el.
Jogkövetkezménye: kártérítés.
j)
A gázmérő vagy mérési rendszer helyszíni leolvasását, ellenőrzést a Szerződésben
előírtak szerint nem teszi lehetővé.
Jogkövetkezménye: kártérítés.
k)
A vételezett gázt a Szerződésben meghatározott Felhasználási helyen kívüli területre
átvezeti, vagy a területén kívül az Eladó és az Elosztói Engedélyes hozzájárulása nélkül más
részére továbbadja.
Jogkövetkezménye: kártérítés
I)
A nyomás alatti gázellátó rendszert megbontja.
Jogkövetkezménye: kártérítés, a földgázvételezésből történő kizárás.
A fenti vevői szerződésszegések e)-l) eseteiben az illetékes elosztói engedélyes mindenkori
üzletszabályzatában foglaltak az irányadók, melyre tekintettel Vevő kifejezetten elfogadja, hogy a fenti
jogkövetkezmények ezen esetekben változhatnak, az elosztói engedélyes üzletszabályzatában
meghatározottaknak megfelelően.
18.3 Kötbér
A Felek a szerződésszerű teljesítés biztosítékaként a 18.1 és 18.2 pontokban rögzítettek szerint
kötbért kötnek ki.
A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett földgázmennyiségnek a szerződésszegés időszakában
érvényes földgáz termék ellenértékének nettó forint értéke. A kötbérfizetési kötelezettség
keletkezésének feltétele a szerződésszegésen túlmenően az érintett Fél tekintetében a felróhatóság
fennállása. A kötbér csak a Szerződési időszakra és a Szerződött Földgázmennyiségtől való eltérés
figyelembevételével számítható fel a szerződés megszűnését követő végelszámolás során.
A teljesítés jogszerű megtagadása (17. pont), valamint előzetesen egyeztetett tervszerű karbantartás
és vis maior esetében kötbérfizetési kötelezettség nem keletkezik. Ilyen esetben az ezzel érintett
földgázmennyiséggel az Szerződött Földgázmennyiség minimális értékét csökkenteni kell. Ugyancsak
csökkenteni kell az Szerződött Földgázmennyiség minimális értékét a Minőségi hiba miatt elutasított
földgázmennyiséggel.
18.4 Fizetési késedelem
A fizetési késedelem bekövetkezte esetében a Vevő köteles Eladó részére a 12.4. pont szerinti
késedelmi kamatot fizetni.
18.5 Kártérítés
A Felek a Szerződés megszegésével egymásnak okozott igazolt károkat - a 19. pontban foglaltak
figyelembe vételével - a kártérítés általános szabályai szerint tartoznak megfizetni. A Felek a
szerződésszegéssel okozott károk megtérítését akkor is követelhetik, ha kötbérigényüket nem
érvényesítették, illetőleg jogosultak a kötbért meghaladó károk megtérítésére.
19. Felelősségkorlátozás
19.1 A Felek kölcsönösen kizárják a Szerződésből illetve annak megszegésből eredő
közvetett és következményes károkért való felelősségüket a 18.1 és 18. 2 pontokban rögzített
eseteket kivételével, ide nem értve a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel
okozott, illetőleg az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért fennálló
felelősséget.
19.2 A Felek kijelentik és kötelezettséget vállalnak arra, hogy együttműködnek, és minden
tőlük elvárható intézkedést megtesznek a Szerződéssel kapcsolatban okozott károk elhárítása és
csökkentése érdekében.
20. Vis Maior
20.1 Egyik Fél sem tartozik felelősséggel a jelen Szerződésben foglaltak nem, vagy nem
szerződésszerű teljesítése esetében, ha annak oka olyan, az arra hivatkozó Fél érdekkörén kívül
felmerült esemény vagy körülmény amelyet ésszerű módon nem tudott elkerülni vagy elhárítani, és
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amely az arra hivatkozó Fél számára lehetetlenné teszi a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségei
teljesítését. Ebben az esetben a Vis Maior fennálltára hivatkozó Fél szerződéses kötelezettségei alól
olyan időtartamra és mértékben mentesül, amely során illetve amennyiben e kötelezettségek
teljesítését a Vis Maior esemény megakadályozza. A Vis Maior eseményre hivatkozó Fél mentesülése
esetén a mentesülés mértékéig a másik Fél is mentesül a Szerződés alapján fennálló
kötelezettségeinek teljesítése alól.
20.2 Vis Maior esemény bekövetkezte esetében az arra hivatkozó Fél a lehetséges
legrövidebb időn belül köteles a másik Felet értesíteni, és egyidejűleg tájékoztatni a Vis Maior várható
időtartamáról és a jelen Szerződést érintő hatásáról. Köteles továbbá minden tőle elvárhatót megtenni
a Vis Maior esemény megszüntetése, elhárítása, következményeinek enyhítése érdekében. A Vis
Maior alapján szerződéses kötelezettségei alól mentesítést kérelmező Fél a másik Fél kérésére a Vis
Maior esemény fennálltát, körülményeit hitelt érdemlő módon az annak igazolásául szolgáló
dokumentumok csatolásával igazolni köteles.
A Felek rögzítik, hogy Vis Maior alatt különösen a következőket kell érteni:
- Háború, forradalom, sztrájk, természeti katasztrófák.
- A rendszerirányító vagy a területileg illetékes hálózati engedélyesek kommunikációs vagy
számítógépes rendszerének olyan meghibásodása, amely a Felet meggátolja abban, hogy a
Szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesítse.
- A rendszerirányító vagy a területileg illetékes hálózati engedélyes a földgáz szállítását, átvételét a
jelen Szerződésben foglaltak maradéktalan teljesülésétől függetlenül felfüggeszti.
- Gázfelhasználási szempontból vett rendkívüli időjárás.
20.4 Nem minősül Vis Maiornak a Szerződés teljesítéséhez szükséges jóváhagyások,
engedélyek, felhatalmazások hiánya, a szerződéses földgázmennyiség felhasználásának
képtelensége vagy fizetési nehézség.
20.5. A gázfelhasználási szempontból vett rendkívüli időjárás bekövetkezését - a Felek közötti
vita esetén - az Országos Meteorológia Szolgálat („OMSZ") minősíti, megadva a gázfelhasználásra
gyakorolt hatás meghatározásának módszerét is. Abban az esetben, ha az adott szerződéses időszak
vagy annak adott része gázfelhasználási szempontból rendkívüli időjárásnak minősül a Felek
haladéktalanul - de az OMSZ véleményének kézhezvételét követő legkésőbb 3 napon belül egyeztetést kezdeményeznek a rendkívüli időjárás gázfelhasználásra gyakorolt hatásáról az OMSZ
véleménye alapján, és egyeztetést kezdenek arról, hogy e hatás a szerződésben meghatározott
gázmennyiségeket mennyiben módosítja. Ha a Felek e körben az egyeztetés megkezdésétől
számított 60 napon belül nem jutnak egyezségre, úgy a Szerződés 30. pontja szerint járnak el.
21 Szerződés hatálya
21.1 A jelen Szerződés a Felek általi aláírását követően 2012. július 1-jén 06 óra 00 perckor
lép hatályba. A Szerződés teljesítésének mennyiségi elszámolása induló értékének meghatározása a
Szerződés hatálybalépését követő 5 napon belül - az Elosztói Engedélyes által a felhasználási
helyeken - végrehajtott mérők leolvasott adatai alapulvételével (ennek hiányában a Vevő által
bizonyító erejű magánokiratban rögzített mérőadatok alapján) történik.
A Szerződésben meghatározott egyes felhasználási helyeken a Szerződés hatálybalépésének
feltétele, az adott felhasználási helyen való eredményes kereskedőváltás végrehajtása. A
kereskedőváltás elmaradása esetén a Szerződés az adott felhasználási helyen nem lép hatályba.
A kereskedőváltás elősegítésére Vevő köteles a 2012. július 01. 06:00 órai időpontban megszűnő - a
Szerződésben meghatározott felhasználási helyekre érvényes - földgázvásárlási szerződésében
vállalt kötelezettségek teljesítésére és a korábbi földgázkereskedővel való elszámolásra. Vevő
kijelenti, hogy a kereskedőváltás érdekében eleget tett a GET. 31/B § (4) bekezdésében és 31/C § (2)
bekezdésében írt kötelmeinek.
21.2 A Szerződést a Felek a 2013. július 1-jén 06 óra 00 percig tartó határozott időtartamra
kötik, mely időpontban a Szerződés hatályát veszti. A Szerződés teljesítésének mennyiségi
elszámolása záró értékének meghatározása a Szerződés hatályának megszűnését követő 5 napon
belül - az Elosztói Engedélyes által a felhasználási helyeken - végrehajtott mérők leolvasott adatai
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alapulvételével (ennek hiányában a Vevő által bizonyító erejű magánokiratban rögzített mérőadatok
alapján) történik.
A Eladó köteles a GET. 31/B § alkalmazása körében legkésőbb Vevővel közölni a Szerződés
megszűnését megelőző legkésőbb 25. napig a Szerződés alapján Vevőt terhelő kötelezettségeket,
azaz megadja a kibocsátott esedékes, de meg nem fizetett számlák azonosító adatait és azok értékei,
továbbá más a Vevőt terhelő esedékes fizetési kötelezettségeket. Az Eladó által ekként nem közölt
fizetési kötelezettségek nem tehetők a Szerződés megszűnését követő kereskedőváltás, továbbá a
Vevőt megillető kapacitások kiadásának feltételéül.
Felek a GET. 31/C § (1) bekezdés alapján eljárva megállapodnak abban, hogy Eladó legkésőbb a
Szerződés megszűnésének 20. napjáig végszámlát állít ki Vevőnek. A végszámla tartalmazza a záró
óraállásokat és annak alapján a Szerződésben teljesített szolgáltatások elszámolását a Vevőt terhelő
esetleges fizetési kötelezettségeket, vagy az Eladó által Vevőnek visszafizetendő ellenértékeket.
22 Módosítás
22.1 Jelen Szerződés kizárólag írásban módosítható, a Kbt. 132. § -ában foglaltak alapján.
22.2 Nem minősül szerződésmódosításnak a szerződő Fél jelen Szerződésben meghatározott
adataiban (pl. levelezési cím, számlavezető pénzintézet, bankszámlaszám) vagy a felhasználási
helyek jellemzőit jelentő adatokban (pl. gázmérő csere, mérési és felhasználási hely műszaki
átalakítása) bekövetkezett jogszerű változás.
22.3 Nem minősül szerződésmódosításnak az, ha a Vevő felhasználási helyet érintő
esetleges és előre nem látható intézményi átszervezés folytán Vevő helyett más alany válna az adott
felhasználási hely fenntartójává és ennek folytán az adott fenntartó a Szerződésben Vevő, helyébe
lépne (vevői jogutódlás). A jogutódlás bekövetkeztét megelőzően Eladót a jogváltozásról írásban
értesíteni kell legalább 30 nappal. A jogutódlás az értesítés eladói kézhezvételével, az abban megjelöl
• jogutódlási időponttal (ez a kézhezvételt követő legkorábbi 30. nap) hatályosul.
•i -A jogutódlás esetén a jogutódot a Szerződésben foglaltak teljesítésének kötelme a jogutódlással
érintett felhasználási helyek vonatkozásában terheli, beleértve a felhasználási helyeken való
Szerződött Földgázmennyiség átvételével kapcsolatos kötelezettséget.
Vevő vonatkozásában meghatározott Szerződött Földgázmennyiséget, a jogutódlással érintett
felhasználási helyek Szerződött Földgázmennyiségeivel csökkenteni kell.
23. Szerződés megszűnése, megszüntetése
23.1 A Szerződés megszűnik
a.)
a 21. pont szerinti időtartam elteltével;
b.)
bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnése esetén;
c.)
ha az Eladó földgáz kereskedelmi működési engedélye bármely okból visszavonásra
kerül.
23.2 A Szerződés megszüntetése
23.2.1 A Szerződést a Felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.
23.2.2 Tekintettel a Szerződés 21. pont szerinti határozott időtartamára, a jelen Szerződést
egyoldalúan ún. rendes felmondás útján egyik Fél sem szüntetheti meg.
Vevőt megilleti a Szerződés rendes felmondásának joga, a Kbt. 125. § (5) bekezdésében
meghatározott esetben, az ott rögzített feltételekkel.
23.2.3 Jelen Szerződést bármelyik Fél jogosult a másik Félhez címzett rendkívüli
felmondással, azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben a másik Fél jelen Szerződésben foglalt
lényeges kötelezettségének az arra vonatkozó írásbeli felszólítás kézhez vételétől számított
legkésőbb 15 napon belül nerin tesz eleget.
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A Felek megállapodnak, hogy a jelen pont alkalmazásában lényeges kötelezettségszegésnek
különösen az alábbiak minősülnek:
- Eladó részéről a földgáz átadásának jogellenes megszakítása, illetőleg indokolatlan vagy a
megengedett mértéket meghaladó szüneteltetése amennyiben az az Eladónak felróható.
- Amennyiben bármely Fél - a 17. illetve 20. pontban foglaltak kivételével - írásbeli felszólítást
követő 5 munkanapon belül elmulasztja esedékessé vált fizetési vagy bármely más
szerződéses kötelezettségének teljesítését.
- Amennyiben bármely Fél fizetésképtelenségét bíróság megállapítja, illetőleg valamely Fél
ellen csődeljárás, felszámolási eljárás lefolytatását elrendeli, az érintett Fél általános
fizetésképtelenségét írásban elismeri, vagy végelszámolási záró mérlegéről határozatot hoz
és erről a másik Felet legkésőbb 5 napon belül nem értesíti.
- Amennyiben bármely Félnek a jelen Szerződés alapján rendelkezésre bocsátott
nyilatkozatáról bebizonyosodik, hogy az valamilyen lényeges szempontból nem felel meg a
valóságnak és a nyilatkozat a szerződés bármely teljesítését veszélyezteti, korlátozza, vagy
akadályozza.
- Amennyiben bármely Fél a 20. pont szerinti Vis Maior esemény révén a jelen Szerződésben
foglalt kötelezettségeinek teljesítése alól több mint 3 egymást követő hónapig mentesül.
24. Titoktartás
Eladó a közbeszerzési eljárásban megtett ajánlatában, valamint a Kbt. 69-70. § szerinti indokolásban
elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 81. § (2) bekezdése] tartalmazó iratok nyilvánosságra
hozatalát megtilthatja. Üzleti titkot tartalmazó ajánlat esetén az ajánlatnak üzleti titokká minősített
részeit kifejezetten meg kell jelölni és melléklékletként elkülöníteni.
Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok ne tartalmazzanak az alábbi a)-b)
pontok szerinti elemeket.
a) Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan
ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra
hozatalát, amely a Kbt. 71. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek
alapjául szolgáló - a b ) pont hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az
árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
b) Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra
hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó,
külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem
minősül üzleti titoknak.
A Vevő jelen szerződést honlapján a megkötést követően haladéktalanul közzéteszi. A szerződés a
honlapon a teljesítéstől számított 5 évig folyamatosan elérhető lesz.
25. Jogok és kötelezettségek átruházása
Egyik Fél sem jogosult a jelen Szerződésben foglalt jogai és kötelezettségei harmadik személy
részére történő átruházására, engedményezésére a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül,
amely hozzájárulás csak alapos indokkal tagadható meg.
Bármely szerződő Fél belátása szerint jogosult beszámítani a Szerződés alapján őt terhelő fizetési
kötelezettségeibe a másik féllel szemben fennálló pénzköveteléseit.
Nem kell Eladó hozzájárulása a Szerződés 22.3. pontjában vett eset bekövetkezéséhez, azaz ahhoz,
hogy jelen Szerződés rendelkezései szerint az adott felhasználási helyet, a felhasználási hely
fenntartását átvevő más alany a helyébe lépjen.
26. Együttműködés
26.1 A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos jogaik gyakorlása és
kötelezettségeik teljesítése során mindenkor egymással együttműködve, kölcsönös egyeztetés
alapján járnak el.
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26.2 A Felek a jelen Szerződés hatályba lépését követően bekövetkező, személyüket,
jogállásukat, illetőleg a Szerződés teljesítését érintő minden változásról (ideértve különösen, ha
bármelyik Féllel szemben csődeljárás, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás eljárás indul) a másik
Felet haladéktalanul írásban értesíteni kötelesek. E kötelezettség elmulasztásából eredő mindennemű
kár a mulasztó Felet terheli.
27 Kapcsolattartás, értesítések
27.1 A szerződéssel kapcsolatos kérdésekben kapcsolattartásra jogosult:
Vevő részéről
név:
beosztás:
cím:
tel.:
fax:
e-mail.

Eladó részéről
Szombathelyi Zsolt
Kiemelt Ügyfélkapcsolati Menedzser
2040 Budaörs, Puskás T. u. 14.
30/994 5266
23/502 438
zsolt.szombathelyi@qdfsuez.com

Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül
operatív kapcsolattartóikon keresztül egyeztetik a számlázással kapcsolatos technikai kérdéseket, a
számla kibocsátás operatív folyamatát.
A Felek a kapcsolattartásra a fentebb jelzett személyek helyett bármikor más személyeket jelölhetnek
meg, amelyről a másik Felet a változást megelőző 2 munkanappal írásban értesíteni kötelesek.
27.2 Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatosan a másik Fél részére
címzett mindennemű értesítés és közlés akkor tekintendő kézbesítettnek, ha az írásban, a Felek fent
meghatározott címére személyes kézbesítéssel, tértivevénnyel kísért ajánlott levélben, telefaxon vagy
e-mail üzenet útján történik.
A kézbesítés időpontja személyes kézbesítés esetén az átvétel napja, ajánlott küldemény esetén a
tértivevényen feltüntetett időpont, telefax esetén - ha az adatátvitel a címzett ideje szerint
munkanapon 15.00 óra előtt történik - a sikeres adatátvitel visszaigazolásául szolgáló dokumentum
kézhezvételének időpontja a továbbítás napján, illetve egyéb esetben a címzett ideje szerint a
továbbítást követő első munkanap 8.00 órakor, e-mail üzenet esetén - ha az a címzett ideje szerint
munkanapon 15.00 óra előtt megérkezik - az üzenet címzett Félhez való megérkezésének időpontja a
továbbítás napján, illetve egyéb esetben a címzett ideje szerint a továbbítást követő első munkanap
8.00 órakor.
Az ajánlott, tértivevényes küldeményként a fenti címre postára adott értesítést a második kézbesítés
megkísérlését követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, ha a tértivevény szerint a
kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, az iratot
nem vette á t vagy az átvételt megtagadta.
A jelen Szerződésben foglalt lényeges kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos értesítések kizárólag
személyes kézbesítés útján, tértivevénnyel kísért ajánlott levélben, vagy telefaxon történhetnek.
Felek rögzítik, hogy a felhasználási hely műszaki jellemzőit érintő változásokat (pl. gázmérők cseréiét)
jelentő vevői igénveket Eladó jogosult továbbítani az illetékes elosztói engedélyesnek, azaz Vevő, a
műszaki jellemzőket érintő igénveit Eladó képviselőiének köteles bejelenteni. Vevő a műszaki
jellemzőket érintő kérdések vonatkozásában elosztói engedélyessel közvetlenül nem lépnek
kapcsolatba.
28. Érvénytelenség
A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége a többi
rendelkezés érvényességét nem érinti, kivéve ha az érvénytelen rendelkezés nélkül a Szerződést a
Felek nem kötötték volna meg. Ez esetben a Felek az érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel
helyettesítik, amely annak céljához a legközelebb áll.
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29. Irányadó jog, jogszabályváltozás
29.1 Irányadó jog
Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a GET és a Vhr. és egyéb
vonatkozó jogszabályok, az Eladó Földgázkereskedelmi Üzletszabályzata, az Üzemi és Kereskedelmi
Szabályzat, a Ptk. és más jelen Szerződésre alkalmazandó hatályos jogszabályok irányadók.
29.2 Jogszabályváltozás
Amennyiben jelen szerződés teljesítése jogszabály változása miatt teljes egészében nem lehetséges
(lehetetlenülés) a szerződés á teljesítést lehetetlenné tevő jogszabály hatályba lépésének napján
hatályát veszíti.
Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése válik jogszabályellenessé, Felek az erről szóló
tudomásszerzés estén jóhiszemű tárgyalást kezdenek, azzal, hogy amennyiben nem tudnak
megállapodni az érintett szerződéses rendelkezés módosításáról, a szerződés a megváltozott
jogszabály szerinti tartalommal és értelmezéssel marad hatályban.
30. Jogviták
A Szerződéssel és a Feltételekkel összefüggésben a Felek között felmerült esetleges vitás kérdések
rendezésére a Felek kikötik a Vevő székhelye szerinti helyi bíróság, vagy törvényszék kizárólagos
illetékességét.
31. Nyilatkozatok
31.1 A Felek mindegyike a következő nyilatkozatot teszi és szavatolja a másik Fél felé:
a.)
a magyar jogszabályok szerint érvényesen létezik; képes és jogosult arra, hogy a
jelen Szerződést megkösse és teljesítse, továbbá rendelkezik a Szerződés teljesítéséhez
szükséges minden felhatalmazással, hatósági engedéllyel;
b.)
nincs ellene folyamatban csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás, illetve
ilyen eljárások megindítása nem történt meg;
c.)
nincs ellene folyamatban bíróság, közigazgatási szerv vagy egyéb hatóság előtt olyan
peres vagy egyéb eljárás, mely a Szerződésben foglaltak teljesítését akadályozza vagy
hátrányosan érinti;
d.)
a jelen Szerződés szabályszerű felhatalmazással került aláírásra és a Felek érvényes
és jogilag kötelező erejű kötelezettségvállalását tartalmazza, amely az abban foglalt feltételek
szerint kikényszeríthető;
e.)
a jelen Szerződés megkötése és teljesítése nem eredményezi az adott Fél létesítő
okirata, illetőleg egyéb általa kötött megállapodás vagy okirat rendelkezéseinek megszegését.
31.2 Vevő a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy
a.)
a Szerződés hatálybalépését megelőzően érvényes gázellátási szerződését
megszüntette, így a Szerződés teljesítésére alkalmas, figyelemmel a Szerződés 21. pont
szerinti hatályba lépésének időpontjára is;
b.)
a jelen Szerződésben meghatározott Átadási pont vonatkozásában a területileg
illetékes Elosztói Engedélyessel az igényelt teljesítménynek megfelelő hálózati csatlakozási
joggal rendelkezik;
c.)
jelen Szerződésben meghatározott Átadási pont vonatkozásában rendelkezik az
ÜKSZ szerinti adatátviteli rendszerrel ellátott mérővel, mely képes a mérési adatokat
automatikusan kezelni és továbbítani, illetve azzal a Szerződés maradéktalan teljesítéséhez
szükséges határidőben rendelkezni fog, figyelemmel a Szerződés 20. pont szerinti hatályba
lépésének időpontjára is; így a jelen Szerződés megkötése részéről akadályba nem ütközik.
32. Jogról való lemondás
Ha valamely Fél nem gyakorolja, vagy késedelmesen gyakorolja a jelen Szerződés bármely
rendelkezése tekintetében meglevő bármely jogosultságát vagy jogorvoslati lehetőségét, ez nem
tekinthető az ilyen jogosultságról vagy jogorvoslatról való lemondásnak.
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33 Záró rendelkezések
33.1
A jelen Szerződés részei a közbeszerzési eljárásban közzétett Ajánlati felhívás,
Ajánlati dokumentáció és az eladói ajánlat teljes terjedelme.
33.2
A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a földgázpiacra vonatkozó szabályozást
ismerik, és a Szerződést a hatályos földgázipari és egyéb jogszabályok ismeretében kötötték meg.
33.3
A csatolt mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A mellékletek
tartalma, valamint a Szerződés tartalma között mutatkozó esetleges ellentmondás esetén a Szerződés
rendelkezései irányadók.
33.4 Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződés tekintetében az alábbi szervezetek
rendelkeznek vizsgálati és ellenőrzési jogosultsággal: az Állami Számvevőszék, jogszabályban
meghatározott más szervezetek.
33.5 Eladó köteles a Kbt. 125, § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségeit betartani. Eladó
ezen kötelezettségvállalását Vevő ellenőrizni jogosult, melyhez Eladó köteles minden, a Vevő által
meghatározott dokumentum, vagy irat átadására, nyilatkozat megtételére.
Felek a Szerződést elolvasás és értelmezés után - mint szándékukkal és akaratukkal mindenben
megegyezőt - a Szerződés létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában írják alá 2 eredeti
példányban.
GSF SUEZ
Kelt: Budaörs, 2012. június 7. napján
Energia Jfc-gprersrag
Záriköiíen f.WK3c3 Részvénytársaság

u
(Eladó)
Németh Adrienne
Tóth Sándor
kereskedelmi igazgató
osztályvezető
GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

(Vevő)

OMSZI Nonprofit Kft.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Felhasználási helyek adatai, gázmennyiség havi megoszlása
2. sz. melléklet: Jellemző földgáz fűtőértékek
3. sz. melléklet: Átjárhatósági megállapodás
4. sz. melléklet: Teljesítési Biztosíték
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1. sz. melléklet: Felhasználási helyek adatai, gázmennyiség havi megoszlása
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2. sz. melléklet: Az FGSZ Földgázszállító Zrt. által kiadott „A földgásszállító rendszer
átadás-átvételi pontjainak földgáz mennyiségi elszámolása rendje 2012-2013. gázévre"

Az FGSZ Földgázszállító Zrt. által kiadott „A földgázszállító rendszer átadás-átvételi pontjainak
földgáz mennyiségi elszámolása rendje 2012-2013. gázévre" elnevezésű dokumentum, mely
letölthető a www.fgsz.hu internetes oldalról.
E dokumentum tartalmazza a földgázszállító rendszeren lévő gázátadó állomások jellemző
fűtőértékeit, így jelen szerződés teljesítéséhez kapcsolódó gázátadói állomásokon átadott-átvett
földgáz jellemző fűtőértékeit.
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3.sz. melléklet: ÁTJÁRHATÓSÁGI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. mint vevők (a továbbiakban: Vevők), valamint a
GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt., mint eladó (a továbbiakban: Eladó) között az alulírott napon
és helyen, az alábbi feltételek mellett:
1.

Felek jelen megállapodás előzményeként az alábbiakat rögzítik:
Felek egyezően rögzítik, hogy a Vevők, mint ajánlatkérők által lefolytatott közbeszerzési eljárás
keretében Eladó és Vevők 2012. június 7. napján földgázvásárlási szerződést kötöttek
egymással (a továbbiakban: „Szerződés").

2.

A Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó és a Vevők között megkötött, az 1. pontban
hivatkozott szerződéseikben külön-külön meghatározott Szerződött mennyiségektől való
megengedett eltéréseket együtt kezelik. A szerződésekben rögzített mennyiségeket a Vevőknek
együttesen kell teljesítni. A Vevők együttes teljesítése azonban nem eredményez egyetemleges
kötelezettségvállalást az Eladóval szemben őket terhelő kötelezettségek tekintetében. Erre
tekintettel amennyiben valamely Vevő a saját szerződésében meghatározott időszakon belül a
minimális gázmennyiségtől kevesebb mennyiséget vételez, vagy a maximális gázmennyiségtől
több mennyiséget vételez, úgy mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a
Vevők együttes vételezése a Vevők egyes szerződéseiben rögzített és jelen megállapodás 4.
pontjában összesített mennyiségi határain belül marad.

3.

Amennyiben nem teljesül a jelen megállapodás 2. pontjában meghatározott körülmény, úgy a
szerződéses kötelezettségeket a Vevők saját szerződésük szerint kötelesek teljesíteni a
Vevőkre kiterhelt súlyozott mennyiségi rész szerint.

4.

Az egyes Vevők szerződött mennyiségeit és a szerződött mennyiséghez képest megengedett
eltéréseket az alábbi táblázat tartalmazza.

5.

6.

Vevő

Szerződött mennyiség
[gnm3/év]

Összesen

16.403.189

Megengedett
Megengedett
maximum eltérés [%] minimum eltérés [%]
15

15

Az itt rögzített mennyiségek a 2012-2013. gázév szerződésekkel érintett időszakára
vonatkoznak. A mennyiségek az adott gázévben a szerződött mennyiségek szerint az egyes
szerződésekben meghatározott feltételekkel módosulnak.
Fentieket a Felek tudomásul veszik, és mint akaratukkal megegyezőt aláírásukkal igazolva
elfogadják.
Eladó a vevőkkel megkötött átjárhatósági
megállapodás létrejöttét aláírásával erősíti
meg

(Eladó)
Németh Adrienne
Tóth Sándor
kereskedelmi igazgató
osztályvezető
GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

GDF SUEZ
Ensrgia i&gprorsság
ZSromífien Műfatiő RészvSnyíáreaság
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4. sz. melléklet: Teljesítési Biztosíték

30
n

1 ^

Átjárhatósági megállapodás vevő felsorolása

Vevő

AGRIA VOLÁN Zrt.
ALBA VOLÁN Zrt.
Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztés! Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft
BAKONY VOLÁN Zrt.
Balaton Volán Személyszállítási Zrt.
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési Es Közbeszerzési Zrt.
BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt.
Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
DRV Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft.
ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.
FŐKEFE Nonprofit Kft.
Fűszerpaprika Kutató-Fejlesztő Nonprofit Közhasznú Kft.
Gálfi Béla Nonprofit Kft.
GEMENC VOLÁN Autóbuszközlekedési Zrt.
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
HATVANI VOLÁN Közlekedési Zrt.
Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft.
Hollóházi Hungarikum Nonprofit Kft.
Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.
Hortobágyi Halgazdaság Zrt.
HUNGARORING Zrt.
JÁSZKUN VOLÁN Közlekedési Zrt.
KAPÓS VOLÁN Zrt.
KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Kft.
Kisalföld Volán Zrt.
Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt.
KUNSÁG VOLÁN Autóbuszközlekedési Zrt
MÁTRA VOLÁN Autóbusz-Közlekedési Zrt.
MECSEKÉRC Zrt.
MECSEK-OKO Zrt.
Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft.
Műcsarnok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.
NÓGRÁD VOLÁN Zrt.
OMSZI Nonprofit Kft.
Radar Holding Zrt
Somló Volán Zrt.
Szabolcs Volán Közlekedési Zrt.
Szerencsejáték Zrt.
Tisza Volán Zrt.
Tokaj Kereskedőház Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
Vasi Volán Zrt.
Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.
VÉRTES VOLÁN Autóbusz-Közlekedési Zrt.
VOLÁNBUSZ Zrt.
ZALA VOLÁN Közlekedési Zrt.
Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft
ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt.
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Székhelye

3300 Eger, Mátyás király út 134.
8000 Székesfehérvár, Böigöndi út 14.
1223 Budapest, Park u. 2.
8500 Pápa, Celli út 69.
8200 Veszprém, Pápai u. 30.
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
3527 Miskolc, József Attila u. 70.
2700 Cegléd, Szolnoki út 52.
2600 Vác, Kodály Zoltán u. 3.
8600 Siófok, Tanácsház u. 7.
1076 Budapest, Dózsa György út 48.
3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.
1145 Budapest, Laky Adolf u. 41-496300 Kalocsa, Obermayer tér 9.
2013 Pomáz, Mártírok útja 22.
7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 4.
2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852 hrsz.
3000 Hatvan, Bercsényi út 82.
8360 Keszthely, Kastély u. 1.
8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.
3999 Hollóháza, Károlyi út 11.
4071 Hortobágy, Czinege János u. x.
4071 Hortobágy, Czinege János u. 1.
2146 Mogyoród, Versenypálya 0222/2/3/6.
5000 Szolnok, Nagysándor József út 24.
7400 Kaposvár, Füredi u. 180.
1147 Budapest, Csömöri út 50-60.
9027 Győr, Ipar u. 99.
1132 Budapest, Váci út 19.
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103.
6000 Kecskemét, Csáktornyái u. 4-6.
3200 Gyöngyös, Pesti út 74.
7633 Pécs, Esztergár Lajos u. 19.
7633 Pécs, Esztergár Lajos u. 19.
1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20.
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 24.
1146 Budapest, Dózsa György út 371088 Budapest, Rákóczi út 21.
3100 Salgótarján, Rákóczi út 137-1391062 Budapest, Bajza utca 32.
5200 Törökszentmiklós, Dózsa György út 13.
8400 Ajka, Hársfa u. 7.
4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 12.
1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
6724 Szeged, Bakay N. u. 48.
3934 Tolcsva, Petőfi Sándor út 36-40.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 59700 Szombathely, Körmendi út 92.
1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.
2800 Tatabánya I. Csaba u. 19.
1091 Budapest, Üllői út 131.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 16.
8251 Zánka, Hrsz.: 030/13
6000 Kecskemét, Mészöly Gyula út 6.
1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

