JAS Budapest Zrt.

Üzletszabályzat 4a.sz. Melléklet
FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI EGYEDI SZERZŐDÉS

amely az alábbi Kereskedő és Felhasználó – együttesen Felek – között jött létre a jelen Földgáz-kereskedelmi Egyedi
Szerződésben (továbbiakban: „Egyedi Szerződés”) felsorolt felhasználási hely(ek) teljes körű földgáz ellátása vonatkozásában.
1.

SZERZŐDŐ FELEK

KERESKEDŐ
neve:
székhelye:

JAS Budapest Zrt. mint Kereskedő („Kereskedő”)
1141 Budapest, Mogyoródi út. 168

cégjegyzékszáma:
adószáma:
bankszámlaszáma:

01-10-044858
12936773-2-44
HU24 13700016 06490007 00000000

FELHASZNÁLÓ
neve:
székhelye:
cégjegyzékszáma:
adószáma:
bankszámlaszáma:

[*]
[*]
[*]
[*]
[*]

A Kereskedő földgáz-kereskedelmi működését a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a „MEKH”) által elfogadott
Kereskedelmi Üzletszabályzata (az „Üzletszabályzat”) szabályozza. Az Üzletszabályzat mindenki számára elérhető a
Kereskedő honlapján (www.jas.hu). Az Üzletszabályzat hatálya a Kereskedő valamennyi szerződéses partnerére kiterjed, így az
általános szerződési feltételnek minősül. A Felek közötti részletes szerződéses feltételeket a Kereskedő mindenkor hatályos
Általános Szerződési Feltételei („ÁSZF”) tartalmazzák. A Felhasználó kijelenti, hogy megismerte az egyedi szerződésre
vonatkozó ÁSZF-et, továbbá az Üzletszabályzatot és azok tartalmát magára nézve kötelezőnek elfogadja. Az Egyedi Szerződés
és a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit minden esetben együttesen kell értelmezni. Az Egyedi Szerződés és az ÁSZF
közötti ellentmondás esetén az Egyedi Szerződés rendelkezései irányadóak. (Az Egyedi Szerződés és az ÁSZF együttesen:
„Szerződés”). Az Egyedi Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az ÁSZF irányadó. A mindenkor hatályos
ÁSZF elérhető a Kereskedő ügyfélszolgálatán, és a honlapján.
2.

FÖLDGÁZ ÉRTÉKESÍTÉSI IDŐSZAK

Értékesítési Időszak:
Automatikusan meghosszabbodás:
Fordulónap:
3.

[*]
Az Értékesítési Időszak az ÁSZF előírásai szerint a következő fordulónapig
automatikusan meghosszabbodik.
Az Értékesítési Időszak utolsó napja.

SZERZŐDÖTT MENNYISÉG ÉS TELJESÍTMÉNY

Szerződött Éves Mennyiség:

Egyedi Szerződés 1. számú Mellékletében rögzített érték

Maximum Éves Mennyiség:

A Szerződött Éves Mennyiség 120%-a.

Minimum Éves Mennyiség:

A Szerződött Éves Mennyiség 80%-a.

A szerződött mennyiségek havi, napi, és órai részletezését és értékeit az Egyedi Szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.
4.

SZERZŐDÉSES VÉTELÁR

A jelen Szerződés keretében leszállításra kerülő földgáz Szerződéses Vételára a 4.1. Gáz Díj, és a 4.2. Rendszerhasználati Díj
pontok alapján kerül meghatározásra.
4.1. Gáz Díj
a) „Olajár indexált” árképlet:
A számlázási időszakban leszállított földgáz díja = csatlakozó rendszerüzemeltető általallokált energia mennyisége az adott
időszakban × az adott időszakra érvényes földgáz egységár (P n).
A leszállított földgáz díja USD-ben kerül kiszámításra és HUF-ban történik a kiszámlázása a számlakiállítás napi MNB
HUF/USD árfolyam alapján. Felhasználónak lehetősége van a földgáz díjat USD-ben megfizetni, mely esetben az ÁFA
tartalom kiszámlázása a számlakiállítás napján érvényes MNB HUF/USD árfolyamon történik.
Pn= Po *[0,5*(F/F0) +0,5*(G/G0)] [USD/GJ], ahol:
o

P0 … USD/GJ [GCV 25/0 C], illetve P0

o

= … USD/GJ [NCV 15/15 C];
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az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj tonnánkénti havi jegyzésárának számtani középértéke amerikai dollárban (USD)
megállapítva, a negyedév első napját megelőző 9 hónap alapján. Az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj havi jegyzésárait a
„Platt’s European Marketscan” tartalmazza a „European low/high averages” részben a „Cargoes FOB Med. Basis Italy”
címszó alatt (2 tizedessel megadott értékek). A havi jegyzésárat a közölt havi „low-high averages” értékek számtani
átlaga adja.
F0: bázis érték, amely az 1 %-os kéntartalmú fűtőolaj 9 havi árainak számtani középértéke a bázisidőszakban (2009. április
1. – 2009. december 31.), abszolút értéke USD-ben metrikus tonnánként. Értéke: 399,546 USD/tonna Ennek értéke
változatlan a szerződéses időszakban.
G: a 0,1%-os kéntartalmú gázolaj tonnánkénti havi jegyzésárának számtani középértéke amerikai dollárban (USD)
megállapítva, a negyedév első napját megelőző 9 hónap alapján. A 0,1%-os kéntartalmú gázolaj havi jegyzésárait a
„Platt’s European Marketscan” tartalmazza a „European low/high averages” részben a „Cargoes FOB Med. Basis Italy”
címszó alatt (2 tizedessel megadott értékek). A havi jegyzésárat a közölt havi „low-high averages” értékek számtani
átlaga adja.
G0: bázis érték, amely a 0,1 %-os kéntartalmú gázolaj havi árainak számtani középértéke a bázisidőszakban (2009. április 1.
– 2009. december 31.), abszolút értéke USD-ben metrikus tonnánként. Értéke: 547,972 USD/tonna Ennek értéke
változatlan a szerződéses időszakban.
A fűtőolaj (F) és gázolaj (G) árak havi számtani középértékének a képlettel történő kiszámításánál az átlagot a számjegy
harmadik (3.) tizedes jegyéig kell kerekíteni a kerekítés általános szabályai szerint.
A G0 és F0 meghatározásainak megfelelően az alap időszakra vonatkozó havi árak számtani középértékét a tizedes számjegy
harmadik jegyéig történő kerekítéssel kell kiszámítani. A számításnál felhasznált valamennyi együttható a tizedes számjegy
harmadik (3) tizedes jegyéig kell kerekíteni.
F:

A Pn egységár minden naptári negyedév első napján kerül meghatározásra a referencia olajárak ismeretében.
b)

TTF-es árképlet:

A számlázási időszakban leszállított földgáz díja = csatlakozó rendszerüzemeltető által allokált energia mennyisége az adott
időszakban × az adott időszakra érvényes földgáz egységár (P n).
A leszállított földgáz díja EUR-ban kerül kiszámításra és HUF-ban történik a kiszámlázása a számlakiállítás napján MNB
HUF/EUR árfolyam alapján. Felhasználónak lehetősége van a földgáz díjat EUR-ban megfizetni, mely esetben az ÁFA
tartalom kiszámlázása a számlakiállítás napján érvényes MNB HUF/EUR árfolyamon történik.
o

Pn = (TTF+S)/3,6 EUR/GJ [GCV 25/0 C], illetve Pn
TTF:

o

= (TTF+S)/3,6 * 1,11 EUR/GJ [NCV 15/15 C],, ahol:

ICIS Heren European Spot Gas Market kiadvány “TTF Price Assessment” részében közzétett, tárgyhónapra vonatkozó
“TTF Month Ahead Offer” napi árak számtani átlaga a tárgyhónapot megelőző hónapban
o

S =[*] EUR/MWh [GCV 25/0 C]
A képletben szereplő 3,6 állandó a MWh és GJ közötti, míg az 1,11 állandó az égéshőről (bruttó fűtőérték) fűtőértékre (nettó
fűtőérték) történő átváltáshoz szükséges.
A TTF és Pn aktuális értékei havonta kerül meghatározásra.
c)

Fix egységár a teljes szerződéses időszakra:

A számlázási időszakban leszállított földgáz díja = a csatlakozó rendszerüzemeltető által allokált energia mennyisége az adott
időszakban × az adott időszakra érvényes földgáz egységár (P n).
A leszállított földgáz díja HUF-ban / EUR-ban kerül kiszámításra és HUF-ban / EUR-ban történik a kiszámlázása.
o

Pn = … EUR/HUF//MWh [GCV 25/0 C] illetve Pn

o

= … EUR/HUF/GJ [NCV 15/15 C],

4.2. Rendszerhasználati Díj (RHD)
RHD = Éves kapacitás díj + Forgalmi díj
Éves kapacitás díj
Forgalmi díj

…
…
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Ft/év (12 hó)
o
Ft/MWh [GCV 25/0 C]
o
Ft/GJ [NCV 15/15 C]
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A Rendszerhasználati Díj a Felhasználó által a jelen Szerződés 1.sz. Mellékletében rendelkezésre bocsátott földgáz
felhasználási adatok (éves és havi mennyiségek, az éves, negyedéves, napi és órai kapacitások), és az ajánlatadás napján
érvényes szabályozott rendszerhasználati éves díjak alapján kerültek kiszámításra.
A Szerződéses Vételár nem tartalmazza a szagosítás díját, az MSZKSZ díjat, a mindenkori jövedéki adót és az Általános
Forgalmi Adót, valamint az ÁSZF 12. pontja szerinti Pótdíjakat.
A Kereskedő bármilyen, jogszabály által újonnan bevezetésre kerülő, vagy a szerződéskötés időpontjában már létező, de a
Szerződés teljesítése alatt módosított adót, díjat, tarifát, járulékot, stb. beépíthet a Felhasználó által fizetendő Vételárba, és
kiszámlázhatja a Felhasználónak, kivéve, ha ezt jogszabály kifejezetten tiltja.
Szezonális kapacitás igény esetén az Éves kapacitásdíj csak az április 1 – szeptember 30.. közötti időszak alatt használt
szezonális kapacitás költségét tartalmazza. Amennyiben a Felhasználó az április 1 – szeptember 30.. közötti időszakon kívül
is használja a szezonális kapacitását, akkor a Felhasználó köteles a Kereskedő részére az adott időszakban hatályos
jogszabályoknak megfelelő többlet kapacitás díjat megfizetni.
5.

IGÉNYBEJELENTÉS

A Jelen Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott mennyiségi igények pontosítása érdekében Felhasználó az ÁSZF
rendelkezései szerint az alábbi Igénybejelentést teljesíti:
A Felhasználó Napi Igénybejelentést az ÁSZF rendelkezései szerint teljesít /nemteljesít.
A Felhasználó Heti Igénybejelentést az ÁSZF rendelkezései szerint teljesít / nemteljesít.
A Felhasználó Havi Igénybejelentést az ÁSZF rendelkezései szerint teljesít / nemteljesít.
Amennyiben a Felhasználó napi allokált földgáz felhasználása és az igénybejelentett napi mennyiség több, mint ±14%-kal tér el,
a Felhasználó köteles a Kereskedő részére az ÁSZF 12.2.3. és 12.2.4. pontok szerinti díjat megfizetni.
6.

SZÁMLÁZÁS, FIZETÉS ÉS ELSZÁMOLÁS
Számla típusa

Számla kibocsátása

Fizetési határidő

Tárgyhónapot megelőző hó 15.
napjáig

Tárgyhónap 1. napja

Nem alkalmazandó

Nem alkalmazandó

Havi Elszámoló Számla (Gáz Díj, energia
adó, szagosítási díj, MSZKSZ díj, RHD,
levonva a hóközi számlában kiszámlázott
tételeket)

Tárgyhónapot követő hó 10. napjáig

Számlakibocsátást követő 15/30/45
naptári nap

Havi Végelszámoló Számla
(Gáz Díj, energia adó, szagosítási díj,
MSZKSZ díj, RHD forgalmi díj, levonva a
hóközi számlában kiszámlázott tételeket)

Tárgyhónapot követő hó 24. napjáig

Megegyezik a Havi Elszámoló
számla fizetési határidejével

Rendszerhasználati Díj (RHD kapacitás díj)
Hóközi Számla (Gáz Díj, MSZKSZ és energia
adó)

Számlázási mód:

elektronikus/papír alapú
felhasználási helyenként/csak egy számla

Számlázás devizaneme
Gáz díj esetén:
Többi díjtétel esetén:
Hóközi számlázás:
Számlázási cím:
Számlaküldési cím:
Kereskedő összevont számlázásra jogosult:
7.

4.1. pont előírása szerint
HUF
Nem
[*]
[*]
1000,- Ft. összeghatárig

FIZETŐ ADATAI (AMENNYIBEN A FELHASZNÁLÓTÓL ELTÉR)

neve:
székhelye:
cégjegyzékszáma:
adószáma:

[*]
[*]
[*]
[*]
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[*]

Amennyiben Fizető a Felhasználótól különböző személy, Fizető és Felhasználó Kereskedő felé egyetemlegesen felel
valamennyi, jelen Szerződésből eredő fizetési kötelezettségért.
8.

TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK

Felhasználó szerződéskötéskor teljesítési biztosítékot nyújt:
Teljesítési biztosíték típusa:
Teljesítési biztosíték értéke:
9.

Igen/Nem
…
…

EGYÉB RENDELKEZÉS

10. SZERZŐDÉS PÉLDÁNYAI ÉS MELLÉKLETEI
Az Egyedi Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ÁSZF, valamint a 12. pont szerinti mellékletek. A Szerződés két azonos,
a Felek által cégszerűen aláírt eredeti példányban készült, magyar nyelven, melyből egy példány a Felhasználót, egy példány a
Kereskedőt illeti meg. Felek nevében aláíró képviselők rendelkeznek minden olyan jogszabályi és egyéb szervezeti
felhatalmazással, amelynek alapján a Szerződés aláírására jogosultak.
11. SZERZŐDÉSES AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGE
A Szerződés Kereskedő általi aláírásának feltétele az ÁSZF-ben meghatározott érvényességi feltételek teljesülése, valamint a
Felhasználó által a Szerződés cégszerű aláírása, a pénzügyi biztosíték nyújtása esetén annak rendelkezésre bocsátása és ezek
dokumentált megküldése a Kereskedő részre [*]-ig.
A Felhasználó kijelenti, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően teljesíti azokat a kötelezettségeit, amely a Szerződés
életbe lépéséhez, de különösen a kereskedőváltás megvalósulásához szükségesek. A Felhasználó kijelenti és szavatol azért,
hogy az 1. sz. mellékletben szereplő kapacitásadatok valósak, és az ott meghatározott felhasználási hely(ek)nek
tulajdonosa/jogszerű használója, így rendelkezhet a vásárolt kapacitással.
A Felek a Szerződést annak értelmezése és elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
12. MELLÉKLETEK
1.
2.
3.
4.

sz. melléklet: Szerződött Földgáz Mennyisége telephelyenkénti bontásban, Átadási Pontok meghatározása
sz. melléklet: Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
sz. melléklet: Kapcsolattartás és Korlátozási besorolás
sz. melléklet: Tulajdonosi nyilatkozat kapacitás-lekötési jog átadásáról

Kelt: Budapest, [*].

_____________________________
Kereskedő
JAS Budapest Zrt.

_____________________________
Felhasználó
[*]
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1.sz. Melléklet
[…]

Megjegyzés: A m3-ben feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek. A földgáz energiatartalmának kifejezése az MSZ ISO 6976 szabvány szerinti
15/15oC referencia hőmérsékletre meghatározott fűtőértékkel (NCV) számított MJ és 25/0 oC referencia hőmérsékletre meghatározott égéshővel
(GCV) számított kWh hőmennyiséggel történik.
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3. számú Melléklet
KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLYEK
Felhasználó részéről
név:
e-mail:
mobil:
telefon:
fax:

Szerződéses kérdésekben
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]

Operatív kérdésekben
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]

Számlázási kérdésekben
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]

Kereskedő részéről
név:
e-mail:
mobil:
telefon:
fax:

Szerződéses kérdésekben
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]

Operatív kérdésekben
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]

Számlázási kérdésekben
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]

Korlátozási besorolás
…
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