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JAS FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)
1.

SZERZŐDÉS FOGALMA, AZ ÁSZF HATÁLYA

Jelen ÁSZF szerint a szerződést kötő Felek Szerződés alatt a köztük létrejött Egyedi Szerződést és Mellékleteit (továbbiakban: „Egyedi
Szerződés”), valamint az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: „ÁSZF”) együttesen értik. Az ÁSZF hatálya a Felhasználó részére
történő földgáz-kereskedelmi Egyedi Szerződésre terjed ki. Az ÁSZF-ben rögzített szabályoktól csak abban az esetben lehet eltérni, ha a Felek
ezt az Egyedi Szerződésben az ÁSZF pontjaira utalással külön rögzítik. Az Egyedi Szerződés és a Mellékletek csak az ÁSZF-fel együtt
értelmezhetők, és csak együtt érvényesek. Amennyiben az ÁSZF és az Egyedi Szerződés rendelkezései között eltérés lenne, úgy az Egyedi
Szerződés szabályai az irányadók az adott részkérdésben.
2.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Amennyiben a szövegösszefüggésből más nem következik, a Szerződésben és az ÁSZF-ben használt fogalmak az alábbiakban rögzített
jelentéssel bírnak, egyéb fogalmak a Szerződésben hivatkozott jogszabályokban, és a Kereskedő Üzletszabályzatában rögzített jelentéssel
értelmezendők:
Adók: valamennyi adót, illetéket, vámot, adókvótát, díjszabásokat és díjakat vagy egyéb adókat (ideértve a kamatokat, kötbéreket és azok
járulékos költségeit) jelenti, amelyet/eket jogszabály vet ki a Földgázra vagy a Földgáz szállítására, értékesítésére és/vagy szolgáltatására, és
hatással van a jelen Szerződéssel kapcsolatos kötelezettségekre.
Alulvételezés: a Szerződésben rögzített minimum mennyiséget el nem érő földgázmennyiség átvétele.
Általános Forgalmi Adó (ÁFA): jelenti Magyarország területén mindenkor hatályos jogszabályok szerinti Általános Forgalmi Adót, és jelenti a
2006. november 28. napján kiadott a Tanács 2006/112/EK Irányelvében megfogalmazott valamennyi adót.
Átadási Pont: a Földgáz mennyiségi- és minőségi átadás-átvételi pontja, a gázmérő kilépő csonkja.
Elosztói /vagy Szállítói Engedélyes: földgázelosztási vagy szállítási működési engedéllyel rendelkező társaság, aki a Felhasználóval, ellátása
miatt közvetlen kapcsolatban áll.
Égéshő: az a hőmennyiség, amely meghatározott mennyiségű gáznak levegőben való tökéletes elégése során felszabadul, ha a reagáló
anyagok a kiindulási hőmérsékletre hűlnek le, és az égés során keletkezett víz folyadék-halmazállapotú. A kiindulási hőmérséklet az ún. égési
referencia hőmérséklet.
Értékesítési Időszak: a Szerződés érvényességi időszakán belüli időszak, amelyet az Egyedi Szerződésben rögzítenek a Felek.
Fél: jelenti a Kereskedőt vagy a Felhasználót külön-külön.
Felek: jelenti a Kereskedőt és a Felhasználót együttesen.
Földgáz: a természetes éghető gáz, amely a földkéregben keletkezett, bányászati tevékenység során kerül a felszínre, és amely a GET szerint
alkalmazott berendezésben környezetvédelmi és műszaki biztonsági szempontból megfelelő módon, biztonságosan felhasználható, ideértve az
olyan mesterségesen előállított gázokat is, amelyek környezetvédelmi és műszaki-biztonsági szempontból megfelelő módon az együttműködő
földgázrendszerbe juttathatók (szállíthatók és eloszthatók), a földgázzal keverhetők, és ez a keverék megfelel a földgáz szabványban
meghatározott minőségi követelményeknek, és amely az érvényes magyar szabványnak megfelel (MSZ 1648:2016). A Szerződés alapján
szállított Földgáz szagosított.
Gáznap: a 2017/459 bizottsági rendelet 3. cikk 16. pontjában meghatározott fogalom.
Gázhónap: egy naptári hónap első gáznap kezdetétől a hónap utolsó napja gáznap végén befejeződő időszak.
Gázév: bármely naptári év október 1-jei gáznap kezdetétől a következő naptári év szeptember 30-ai gáznap végéig terjedő időszak.
GCV: a Szerződés alapján átadott Földgáz felső hőértékét jelenti. 0 °C és 1,01325 bar referencia állapoton kifejezett térfogat és 25 °C égési
referencia hőmérsékletű égéshő szorzataként kifejezett energia mennyiség (25/0 °C-os égéshő alapú energia kWh)
GET: a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. tv.
GET Vhr.: a GET végrehajtásáráról szóló 19/2009 (I.30.) sz. Korm. rendelet.
Giga Joule vagy „GJ” Az ISO 1000-ben megállapított egymilliárd Joule.
Hét: a naptári hetet jelenti, amely hétfőn 0:00 órakor kezdődik és vasárnap 24:00 órakor ér véget.
Igénybejelentés: a Felhasználó által a Szerződésben meghatározottak szerint az adott Gáznapon igénybe venni tervezett földgázmennyiség
kWh-ban.
Maximum Éves Mennyiség: az a legnagyobb földgázmennyiség egy Gázévben, amelynek rendelkezésre tartására a Kereskedő a Szerződés
feltételei szerint kötelezi magát:
Maximum Havi Mennyiség: az a legnagyobb földgázmennyiség adott Gázhónapban, amelynek rendelkezésre tartására a Kereskedő a
Szerződés feltételei szerint kötelezi magát.
Maximum Napi Mennyiség: az a legnagyobb földgázmennyiség egy Gáznapra, amelynek rendelkezésre tartására a Kereskedő a Szerződés
feltételei szerint kötelezi magát.
Minimum Éves Mennyiség: az a legkisebb földgázmennyiség egy Gázévben, amelynek átvételére és megfizetésére a Felhasználó a
Szerződés feltételei szerint kötelezi magát.
Minimum Havi Mennyiség: az a legkisebb földgázmennyiség egy Gázhónapban, amelynek átvételére és megfizetésére a Felhasználó a
Szerződés feltételei szerint kötelezi magát.
Mennyiség: kWh-ban meghatározott energiamennyiséget jelent.
Mega Joule vagy „MJ”: Az ISO 1000-ben megállapított egymillió Joule.
Munkanap: Olyan naptári nap, amely nem szombat, vasárnap, banki szünnap vagy munkaszüneti nap Magyarországon, kivéve az adott naptári
évben munkanapokká minősített szombati napokat.
Nem Szabványos Gáz: a Szerződésben foglalt minőségi követelményeknek nem megfelelő Földgáz.
Nemzetközi Földgázszállítási Rendszerek: azok a magas nyomású földgázszállító rendszerek – beleértve, de nem korlátozva a Magyar
Földgázszállítási Rendszert is – , amelyeket a Kereskedő beszállítói használnak, hogy Földgázt szállítsanak a Kereskedő részére.
NCV: a Szerződés alapján átadott Földgáz nettó fűtőértékét jelenti, amely 1 m3 földgáz elégetésekor keletkező hőmennyiség. Mértékegysége:
MJ/m3.
Normál Köbméter: az a Földgáz Mennyiség, amely tizenöt (15) Celsius fokon, 1,01325 Bar abszolút nyomáson, és páratartalomtól mentesen
egy (1) köbméternyi teret foglal el.
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Rendszerhasználati Szerződések: a Szerződés teljesítése érdekében a szállítási, tárolói, valamint a területi elosztói engedélyesekkel
megkötendő szerződések.
Rendszerirányító: az az engedéllyel rendelkező gazdasági szervezet, amely az együttműködő földgázrendszer üzemvitelének, egyensúlyának
versenysemleges, folyamatos és átlátható biztosítására és karbantartására köteles.
Rendszerüzemeltető: a földgázszállító, a földgázelosztó vagy a földgáztároló.
Szállító Hálózat: a magyarországi magas nyomású gázszállító hálózat.
Szerződéses Vételár: az Egyedi Szerződésben meghatározott vételár.
Szerződött Éves Mennyiség: az Értékesítési Időszakra leszerződött, a Szerződésben meghatározott mennyiség.
Szerződött Havi Mennyiség: az Értékesítési Időszak alatt havonta leszerződött, a Szerződésben meghatározott mennyiség.
Szezonális kapacitás: a Felhasználó által az éves téli (az adott naptári év október 1-jétől a következő naptári év március 31-éig terjedő időszak)
kapacitásigényétől eltérően a nem téli időszakra (adott naptári év április 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszak) lekötött szállítóvezetéki exit és
elosztóhálózati kapacitása.
ÜKSZ: a MEKH vagy jogutódja által jóváhagyott "Magyar Földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata" mindenkor hatályos változata.
Tervezett Karbantartás: az ÁSZF 15. pontjában meghatározottak szerinti jelentéssel bír.
Túlvételezés: a Szerződésben rögzített maximum mennyiséget meghaladó földgázmennyiség átvétel.
Vis maior: az ÁSZF 21. pontjában meghatározott jelentéssel rendelkezik.
A Szerződésben használt fejezetcímeknek tematikai célja van, amelyeknek a Szerződés értelmezésére nincs kihatásuk.
A SZERZŐDÉS TÁRGYA

3.

Földgáz adásvétele és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. Kereskedő a Szerződés feltételei és rendelkezései szerint eladja, a Felhasználó
pedig megvásárolja a Szerződésben meghatározott mennyiségű Földgázt és annak ellenértékét a Szerződés rendelkezései szerint megfizeti.
Felek a Szerződés alapján értékesítésre kerülő Földgáz mennyiségét és vételárát az Egyedi Szerződésben határozzák meg.
SZERZŐDÉS ALANYAI

4.
4.1

Felhasználó a Földgázt saját felhasználás céljára vételező, a GET által meghatározott Felhasználó.

4.2

Kereskedő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott Földgáz kereskedelemre vonatkozó működési engedéllyel
rendelkezik és jogosult földgázt rendszeresen és üzletszerűen vásárolni és értékesíteni, emellett a Földgáz-értékesítéshez kapcsolódó
szolgáltatásokat közvetíteni.
SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSÉNEK FELTÉTELEI

5.
5.1

A Szerződés a Kereskedő ajánlatának Felhasználó általi elfogadásával jön létre és a Felek cégszerű aláírásával lép hatályba, amennyiben
teljesülnek az ÁSZF-ben rögzített hatályba lépési feltételek.

5.2

Kereskedő és a Felhasználó a Szerződést az Egyedi Szerződésben meghatározott Értékesítési Időszakra kötik, a Szerződés azonban az
értékesítési időszakot követően Felek teljes körű elszámolásával szűnik meg, kivéve, ha a Szerződést Kereskedő egyoldalú
nyilatkozatával egy korábbi időpontra felmondja.

5.3

A Szerződés hatályba lépésének feltételei:
(i) Kereskedő érvényes működési engedéllyel rendelkezik;
(ii) Felhasználó rendelkezik a Szerződésben érintett Átadási Pont(ok)ra vonatkozó csatlakozási szerződéssel;
(iii) Felhasználó rendelkezik a Szerződés teljesítéséhez szükséges nyilvántartott kapacitásokkal és ezen kapacitások feletti rendelkezési
jogot a Kereskedőnek átengedi;
(iv) Felhasználó rendelkezésre bocsátotta az Egyedi Szerződésben meghatározott biztosítékot, amennyiben azt a Kereskedő kérte.

5.4

Felhasználó és Kereskedő a Szerződés aláírásával elismeri, hogy velük szemben fennállnak a Szerződés hatálybalépésének fenti
feltételei.

5.5

Kereskedő a Felhasználó nyilatkozatának valóságtartalmát a Szerződés megkötésekor nem vizsgálja, amennyiben azonban a nyilatkozat
valótlanságára utóbb derül fény, úgy a Szerződést a Kereskedő jogosult azonnali hatállyal felmondani. A Szerződés ilyen okból történő
megszűnése esetén a Felhasználó a Szerződés szerint már ismert és várható (földgáz és rendszerhasználati) díjak alapul vételével
számított, az Egyedi Szerződésben rögzített Szerződött Éves Mennyiség bruttó összérték 1/12-ének megfelelő összeget köteles kötbér
jogcímén a Kereskedő részére a kötbérterhelő levél kiállításának napjától számított 10 napon belül megfizetni.

5.6

A felsorolt feltételeknek a Szerződés hatályba lépésétől kezdődően annak teljes időtartama alatt teljesülniük kell, ellenkező esetben súlyos
szerződésszegés valósul meg.
FELEK ALAPVETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

6.

Kereskedő jogai és kötelezettségei
6.1

Kereskedő a Felhasználó igénye alapján, a Szerződésben rögzített mennyiségű és minőségű Földgázt köteles Felhasználó részére
rendelkezésre bocsátani.

6.2

Kereskedő vállalja, hogy a Szerződés időtartama alatt földgáz-kereskedelmi tevékenységét - az ezt akadályozó hatósági intézkedése,
valamint Vis Maior esetét kivéve - a Felhasználó felé fenntartja.

Felhasználó jogai és kötelezettségei
6.3

Felhasználó köteles a Kereskedő által, a Szerződés szerint értékesített Földgázt átvenni, és annak ellenértékét a Szerződésben foglalt
határidőkig, rendszeresen megfizetni.

6.4

Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljes gázigény szükségletét a Kereskedőtől szerzi be az Értékesítési Időszak alatt a
Szerződésben meghatározott Átadási Pont(ok) vonatkozásában.

6.5

Felhasználó az előzetes írásos értesítés alapján köteles lehetővé tenni a Kereskedő, vagy a területileg illetékes Elosztói Engedélyes
megbízottjainak az értesítésben meghatározott időpontban történő bejutását a csatlakozó vezeték, a fogyasztói berendezés, a
nyomásszabályozó vagy a gázmérő ellenőrzése, karbantartása, javítása céljából az azok elhelyezését biztosító helyiségekbe, területekre.
Élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető üzemzavar esetén az Elosztói Engedélyes felhasználási helyre történő bejutása nem
korlátozható.
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6.6

Hatóság, rendszerirányító vagy jogszabályban feljogosított egyéb szervezet által kötelezően elrendelt földgázfogyasztás korlátozás esetén
Felhasználó köteles a korlátozási sorrend szerinti vételezés végrehajtására.

6.7

Felhasználó köteles a fogyasztási- és kapacitásadatokra vonatkozó, jogszabályokban, Üzletszabályzatokban, ÜKSZ-ben és a
Szerződésben meghatározott időszakos vagy rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni.

6.8

Felhasználó mindenkor köteles betartani a vonatkozó jogszabályok, Üzletszabályzatok és az ÜKSZ rendelkezéseit. Felhasználó vállalja,
hogy a Szerződés időtartama alatt a földgázátvételi tevékenységét a Kereskedő felé fenntartja, kivéve az ezt akadályozó hatósági
intézkedések esetét.

6.9

Felhasználó az őt megillető, a Szerződés teljesítéséhez szükséges szállítói-, tárolói- és elosztói kapacitás feletti rendelkezési jogát
átengedi a Kereskedőnek, aki intézkedik a Szerződés teljesítéséhez szükséges kapacitások átvétele, lekötése felől, melyet közvetített
szolgáltatásként teljesít a Felhasználónak.

6.10 Amennyiben a Felhasználó a Szerződésben meghatározott szerződött mennyiség leszállításához szükséges kapacitással nem
rendelkezik, és annak átadását nem tudja a Kereskedő részére teljes körűen biztosítani, úgy a Szerződés az érintett felhasználási helyre
vonatkozóan nem lép hatályba, csak a fenti kapacitások átadását követően.
6.11 Amennyiben a Felhasználó a Szerződésben meghatározott szerződött mennyiség leszállításához szükséges kapacitással részlegesen
rendelkezik, és annak átadását csak részlegesen tudja a Kereskedő részére biztosítani, úgy a Szerződés – ellenkező megállapodás
hiányában - az érintett felhasználási helyre vonatkozóan a részlegesen átadott kapacitásokkal (különösen a Rendszerhasználati Díjra
vonatkozóan) módosítva lép hatályba.
MENNYISÉGI ÁTVÉTELI KÖTELEZETTSÉG

7.
7.1

Kereskedő kötelezi magát arra, hogy a Felhasználó igénye szerint a Szerződésben meghatározott Maximum Éves Mennyiségig szállít
földgázt egy Értékesítési Időszak alatt.

7.2

Felhasználó kötelezi magát arra, hogy legalább a Minimum Éves Mennyiséget a Kereskedőtől az Értékesítési Időszak alatt átveszi,
továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a fennmaradó igényét a Kereskedő által a Felhasználó részére rendelkezésre tartott Maximum
Éves Mennyiség erejéig is a Kereskedő előzetes döntése alapján, a Kereskedőtől veszi át. A Szerződött Éves Mennyiségtől való
megengedett eltérést az Egyedi Szerződés tartalmazza.

7.3

A szerződött mennyiségek éves-, havi-, napi- és órai részletezését, a Maximum és Minimum Éves és Havi Mennyiséget és a Maximum
Órai és Napi Mennyiséget az Egyedi Szerződéshez csatolt 1.sz. Melléklet tartalmazza.

7.4

Kereskedő kizárólag az Egyedi Szerződésben maghatározott Maximum Havi Mennyiség és Maximum Napi Mennyiség szállítására
köteles. A 7.10. pont szerint elfogadott havi mennyiségi módosítások a várható Maximum Havi Mennyiségeket módosítják. A Maximum
Napi Mennyiség feletti átvétel a kapacitás-lekötési díj módosítását, valamint kapacitás túllépési díj kiszabását vonhatja maga után a
ténylegesen igénybe vett mennyiség alapján.

7.5

A Minimum Éves Mennyiséget el nem érő átvétel esetén az át nem vett Földgáz mennyisége után a Felhasználónak a Szerződésben
rögzített kötbért kell fizetnie.

7.6

A Minimum Havi Mennyiséget el nem érő átvétel esetén az át nem vett Földgáz mennyisége után a Felhasználónak a Szerződésben
rögzített kötbért kell fizetnie.

7.7

Kereskedő nem kötelezhető a Maximum Éves Mennyiséget meghaladó földgázmennyiség leszállítására. Ha a Felhasználó igénye
meghaladja a Maximum Éves Mennyiséget, köteles tárgyalásokat kezdeményezni a pótlólagos mennyiség átadás-átvételének a
feltételeiről.

7.8

Amennyiben a Felhasználó további igazolt földgázigénnyel jelentkezik, a Kereskedő vállalja, hogy az igazolt igények kézhezvételétől
számított 14 napon belül megkezdi az egyeztetéseket a Felhasználóval a mennyiség növeléséről.

7.9

Amennyiben a Maximum Éves Mennyiség elfogyasztásáig a Felek között nem jön létre írásbeli megállapodás a többletigény
kielégítésének feltételeiről, akkor a Maximum Éves Mennyiséget meghaladóan átvett mennyiség után a Felhasználónak a Szerződésben
meghatározott kötbért kell fizetnie.

7.10 Felhasználó kérheti a Maximum Havi Mennyiség vagy a Maximum Éves Mennyiség feletti mennyiség átadását a Kereskedőtől. A
Maximum Havi Mennyiséget vagy a Maximum Éves Mennyiséget túllépő vételi igény esetén a Felhasználó írásbeli igényének
előterjesztését követően, a többlet fogyasztás indulása előtt legalább 10 nappal, Felek kiegészítő adásvételi tárgyalásokat
kezdeményeznek. Kereskedő az írásbeli vételi igény kézhezvételét követő második Munkanapon köteles elfogadó vagy elutasító választ
adni a Felhasználónak, annak tekintetében, hogy a felmerült többletigény forrás oldalról biztosítható-e. Felek az árban és egyéb
feltételekben külön állapodnak meg.
IGÉNYBEJELENTÉS

8.
8.1

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a napi és a heti fogyasztási előrejelzések adataival fogyasztási igénybejelentést
(„Igénybejelentés”) küld a Kereskedőnek. A 963 kWh/h névleges összkapacitásnál kisebb fogyasztásmérővel rendelkező Felhasználási
Helyek esetében a Felhasználónak nem kell Igénybejelentést adnia csak abban az esetben, ha ezt az Egyedi Szerződésben vállalta.

8.2

Felhasználó minden naptári hónap első napja előtt 30 nappal jogosult Havi Igénybejelentést teljesíteni, mely során aktualizálhatja a
Szerződés 1. sz. Mellékletében rögzített Szerződött Havi Mennyiséget a Minimum és a Maximum Havi Mennyiség keretén belül. A Havi
Igénybejelentés során kezdeményezett mennyiség módosítása nem módosítja a mindenkor érvényes Szerződött Éves Mennyiséget.

8.3

Felhasználó minden naptári héten, legkésőbb csütörtök 10:00 óráig írásbeli előrejelzést ad a Kereskedőnek a következő hét hétfőn reggel
06:00 órától kezdődő 1 hetes időszakra várható órai és napi fogyasztásáról.

8.4

Felhasználó a Gáznapot megelőző naptári nap 10:00 óráig írásban módosíthatja a heti előrejelzésben az adott gáznapra jelzett
fogyasztási Igénybejelentését. Amennyiben a módosított Igénybejelentés a Kereskedő által nem kerül elfogadásra, úgy az utolsó
elfogadott Igénybejelentés marad hatályban.

8.5

Amennyiben a Rendszerüzemeltető az ÜKSZ-ben foglaltak szerint előre jelzi a Kereskedő felé az általa üzemeltetett rendszer
kapacitásainak üzemzavarral összefüggő átmeneti csökkenését vagy megszakítását, illetve korlátozást rendelnek el, úgy a
Felhasználónak el kell fogadnia a csökkentett földgáz kapacitásról szóló értesítést, és az aktuális rendelkezésre álló kapacitás alapján kell
kialakítania fogyasztási Igénybejelentését.
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8.6

Felhasználó Igénybejelentése során megadott napi gázigénye nem haladhatja meg az Egyedi Szerződés 1. sz. mellékletben az adott
időszakra (évre, hónapra, napra) rögzített Maximális Mennyiséget.

8.7

Az Igénybejelentést Felhasználó a Szerződésben megjelölt (kapcsolattartói) e-mail címre, illetve az elektronikus adatátvitel technikai
hibája esetén fax számra küldi.

8.8

Az Igénybejelentés a következőket tartalmazza: (i) a Fogyasztási Hely azonosítóját, (ii) a Fogyasztási Helyen a tárgyi Gáznapon vételezni
kívánt gázmennyiséget kWh-ban feltüntetve.
ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

9.
9.1

A Földgáz mennyiségi- és minőségi átadás-átvételi pontja a Szerződésben meghatározott Átadási Pont. A földgáz tulajdonjoga és egyben
a kárveszély viselés az Átadási Ponton, azaz a gázmérő berendezés kilépő csonkján száll át a Felhasználóra.

9.2

Kereskedő szavatolja, hogy az Átadási Ponton (i) a Felhasználó részére szállított Földgáz a Kereskedő kizárólagos tulajdonában áll, és (ii)
a Földgáz teher- és igénymentes.

10.

FÖLDGÁZ MINŐSÉGE

10.1 Kereskedő az MSZ 1648:2016 magyar szabványnak megfelelő szagosított földgázt biztosít a Felhasználó részére.
10.2 Ha a Felhasználó a földgáz átvételét Nem Szabványos Gázra hivatkozással megtagadja, akkor az átvétel elutasításáról a Felhasználó a
minőségi eltérés észlelésétől számított 4 órán belül köteles a Kereskedőt értesíteni. Kereskedő az értesítés készhez vételét követő 4 órán
belül értesíti a kapcsolódó Rendszerüzemeltetőt. Amennyiben a Rendszerüzemeltető a minőségi eltérést visszaigazolja, úgy Felhasználó
a minőségi hiba elhárításáig megtagadhatja a Szerződés szerinti mennyiség átvételét. Az át nem vett, Nem Szabványos Gáz mennyiségét
a Szerződés 13. pont szerinti átvételi kötelezettség számítása során le kell vonni. Ugyanakkor a Felhasználó által átvett, és a Szerződés
Nem Szabványos Gázra vonatkozó rendelkezések szerint nem visszautasított mennyiség után a Felhasználó köteles a Szerződéses
Vételárat megfizetni.
11.

SZERZŐDÉSES VÉTELÁR

11.1 A földgáz vételára („Szerződéses Vételár”) két összetevőből áll: a Gáz Díjból és a Rendszerhasználati Díjból („RHD”). A Gáz Díj értékét
az Egyedi Szerződésben meghatározott devizanemben határozzák meg Felek, míg a RHD forintban (HUF) kerül meghatározásra.
11.2 Gáz Díj (Pn)
11.2.1 A Pn a Szerződés aláírásakor az Egyedi Szerződésben kerül meghatározásra. A Pn az allokált mennyiségnek az Átadási
Pontra vonatkoztatott ára, és nem tartalmazza a Felhasználó vételezési pontatlanságából származó díjakat, költségeket és pótdíjakat.
A Pn a Szerződés aláírását követően havonta, vagy naptári negyedévenként változhat az Egyedi Szerződésben meghatározottak
szerint.
11.2.2 Amennyiben az árszámítás időszakában az ár kiszámításához szükséges valamely paraméter értéke nem kerül esetileg
publikálásra, vagy nincs meghatározva, az előzetes Gáz Díj számításához a hiányzó paraméterekre a meglévő utolsó értéket kell
figyelembe venni. A végleges Gáz Díj az Egyedi Szerződéses Feltételekben meghatározott árképlet alapján az összes paraméter
rendelkezésre állását követően kerül meghatározásra. A Feleknek lehetőségük van a teljes szerződéses időszakra vonatkozóan fix Pn
meghatározására is az Egyedi Szerződésben.
11.2.3 Amennyiben az Egyedi Szerződésben említett publikáció megszűnik, vagy oly módon megváltozik, hogy nem lehet követni a
hozzá tartozó indexek piaci értékének változását, akkor Felek közösen kettő hónapon belül új, publikált paraméterekben egyeznek
meg, melyek jellegükben megfelelnek az eredeti publikációnak és leginkább tükrözik a Felek eredeti szerződéses szándékát. Az új
megállapodásig a Felek ideiglenesen a legutolsó érvényes gázárat alkalmazzák, melyet a megállapodást követően korrigálnak.
11.3 A Rendszerhasználati Díj (RHD)
11.3.1 Az RHD a leszállított gáz logisztikai költségeit – ide értve, de nem korlátozva – a forgalmi és kapacitás lekötési költségeket
foglalja magában, de nem tartalmazza a szagosítás és stratégiai tárolás (MSZKSZ) költségeit.
11.3.2 Az RHD, a szagosítási és MSZKSZ díj a hatályos jogszabályokban meghatározott éves rendszerhasználati, szagosítási és
stratégiai tárolási tarifák szerint alakul, azok változását automatikusan követi. Az RHD, a szagosítási és MSZKSZ díj változásának
kiszámítása a vonatkozó rendelet(ek)ben megjelenő díjelemek árának a bázis díjelemekhez viszonyított árváltozása alapján történik.
11.4 A Szerződéses vételár, valamint a Szerződésben meghatározott árak, díjak és egyéb fizetések nem tartalmazzák az Adókat. Felhasználó
köteles megfizetni az árakon, díjakon, és egyéb fizetéseken felül a Szerződés szerinti Adókat, amelyek a Földgáznak az Átadási Ponton való
átadásával kapcsolatban felmerülnek. Jelen rendelkezés kiterjed a hatályban lévő Adókra és valamennyi olyan Adóra, mely a Szerződés hatálya
alatt kerül bevezetésre, vagy módosításra.
11.5 A Szerződés alapján fizetendő egységár számítása közben bármilyen részeredményt a számjegy harmadik (3.) tizedes jegyéig kell
kerekíteni, majd a kiszámított egységár értéket a második tizedes számjegyre kerekítve kell figyelembe venni.
12.

PÓTDÍJAK

12.1 A 11. pont szerinti Szerződéses Vételár nem tartalmazza azokat a pótdíjakat, bírságokat vagy járulékos, vagy bármely további indokolt
költségeket, amelyek a Kereskedőnél a rendszerhasználati szerződések alapján a Felhasználó irányadó jogszabályokban, vonatkozó
szerződésekben és üzletszabályzatokban meghatározott kötelezettségeinek megszegése következtében merültek fel.
12.2 A Felhasználó köteles megfizetni a Kereskedő részére valamennyi olyan pótdíjat, költséget és igazolt kiadást, amelyek a Kereskedőnél
merültek fel annak következtében, hogy a Felhasználó elmulasztotta a Szerződésben, vagy jogszabályban, vagy ÜKSZ-ben, vagy a
kapcsolódó rendszerüzemeltető üzletszabályzatában rá vonatkozóan előírt kötelezettségei teljesítését.
12.2.1

Kapacitástúllépési díj: Amennyiben a Felhasználó az Értékesítési Időszak alatt túllépi az ellátásához szükséges, a vonatkozó
rendszerhasználati szerződésekben lekötött maximális kapacitásokat, a vonatkozó jogszabályban, illetve ennek bármilyen
módosításában megállapított és a Kereskedő által fizetett pótdíjat vagy indokolt költséget a Felhasználó a Kereskedőnek
köteles megtéríteni a számlázási és fizetési szabályok szerint.
A kapacitástúllépési díj és az utólagos kapacitásdíj havonta kerülhet felszámításra. Ezen rendelkezés a mindenkori
rendszerhasználati díjrendelet módosításának megfelelően változik. Nincs ilyen díjfizetési kötelezettsége a Felhasználónak
arra a Gáznapra, amelyen a Kereskedő sem fizet kapacitástúllépési pótdíjat, vagy utólagos kapacitásdíjat.
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12.2.2

Kiegyensúlyozó pótdíj: Amennyiben Felhasználó allokált fogyasztása az adott napi átadási pontonkénti Igénybejelentésétől az
Egyedi Szerződésben rögzített értéknél nagyobb mértékben tér el, külön pótdíjat (felárat) köteles fizetni. A díj mértéke a
megengedett eltérést meghaladó mennyiségre (kWh) vonatkoztatva az adott napon érvényes Gázdíj 5%-a. A Kereskedő a
szolgáltatás teljesítése során mindent elkövet, hogy ezeket a díjakat minimalizálja.

12.2.3

Igénybejelentés eltérési pótdíj: Felhasználó napi Igénybejelentése és a tényleges felhasználás napi különbözete után havonta,
a napi eltérések előjelhelyesen összegzett mennyiségét a Kereskedő elszámolja. Az Igénybejelentés eltérési pótdíj
elszámolása az ÜKSZ-ben rögzített, illetve a Rendszerirányító által alkalmazott Nominálás eltérési díj áron történik. Nincs
Igénybejelentés eltérési pótdíj fizetési kötelezettsége a Felhasználónak arra a Gáznapra, amelyen a Kereskedő sem fizet
Nominálás eltérési díjat. A Kereskedő a teljesítése során mindent elkövet, hogy ezeket a díjakat minimalizálja.

12.2.4

Szabálytalan vételezés: Szabálytalan vételezés esetén a Felek a hatályos jogszabályoknak, ÜKSZ-nek, illetve a kapcsolódó
rendszerüzemeltető üzletszabályzatának megfelelően járnak el.

KÖTBÉREK

13.1 Kereskedő a Felhasználó Minimum Havi és Éves Mennyiségek Alulvételezése, a Maximum Havi és Éves Mennyiség túllépése esetén
kötbérigényt támaszthat az alábbi mértékben.
13.2 Alulvételezés: Amennyiben Felhasználó, valamely Gázhónapban a Minimum Havi Mennyiség vagy a Gázévben a Minimum Éves
Mennyiség alatt vételezett Földgázt, kötbért fizet. A Minimum Havi és Éves Mennyiségek a Felhasználó fogyasztási helyeinek
vonatkozásában összevontan kerülnek alkalmazásra.
13.3 Havi Kötbér Alulvételezés esetén: A Havi Kötbér mértéke a Minimum Havi Mennyiség és a Kereskedőtőtől ténylegesen átvett Földgáz
mennyiség különbségének és az adott Gázhónapra megállapított Szerződéses Vételár 20%-ának szorzata, kivéve fix áras Gáz Díj esetén,
ahol a Havi Kötbér mértéke a Minimum Havi Mennyiség és a Kereskedőtőtől az adott hónapban ténylegesen átvett Földgáz Mennyiség
különbségének és a Szerződéses Vételár 100%-ának szorzata.
13.4 Éves Kötbér Alulvételezés esetén: Az Éves Kötbér mértéke, a Minimum Éves Mennyiség és a Gázévben a Kereskedőtől ténylegesen
átvett Földgáz mennyiség különbségének, és az Értékesítési Időszak minden egyes Gázhónapjában alkalmazott Szerződéses Vételár
számtani átlaga 60%-ának szorzata. Fix áras Gáz Díj esetén az Éves Kötbér mértéke a Minimum Éves Mennyiség és a Gázévben a
Kereskedőtől ténylegesen átvett Földgáz Mennyiség különbségének és a Szerződéses Vételár 100%-ának szorzata.
13.5 A Felhasználó által kifizetett Havi Kötbér összege az Éves Kötbér összegéből levonásra kerül.
13.6 Maximum Havi Mennyiség feletti Túlvételezés: Felhasználó akkor is kötbér fizetésére köteles, ha külön megállapodás nélkül a Maximum
Havi Mennyiségnél többet vételez. A kötbér mértéke a túlfogyasztás mennyiségére vetítve az adott időszakban a Szerződésben
meghatározott Szerződéses Vételár 20 %-a. A fenti szabály nem alkalmazandó, amennyiben a Kereskedő a többletvételezést a
Felhasználó számára biztosítani tudta külön megállapodás alapján. A Maximum Havi Mennyiségek a Felhasználó fogyasztási helyeinek
vonatkozásában összevontan kerülnek alkalmazásra.
13.7 Maximum Éves Mennyiség feletti Túlvételezés: Felhasználó akkor is kötbér fizetésére köteles, ha külön megállapodás nélkül a Maximum
Éves Mennyiségnél többet vételez. A kötbér mértéke a túlfogyasztás mennyiségére vetítve az Értékesítési Időszak alatt a Szerződésben
meghatározott Szerződéses Vételár 12 havi átlagának 30 %-a. A fenti szabály nem alkalmazandó, amennyiben a Kereskedő a
többletvételezést a Felhasználó számára biztosítani tudta külön megállapodás alapján. A Maximum Éves Mennyiségek a Felhasználó
fogyasztási helyeinek vonatkozásában összevontan kerülnek alkalmazásra.
13.8 A fentieken túl a Felhasználó köteles megtéríteni minden olyan a Szerződésben fel nem sorolt, de a vonatkozó jogszabályokban vagy az
ÜKSZ-ben előírt kötbért, pótdíjat vagy egyéb díjat, költséget, amelyet a Kereskedőnek a Felhasználó nem szerződésszerű magatartása
miatt kellett megfizetni.
13.9 Felek ugyanakkor egyetértenek abban, hogy bármilyen kötbér, pótdíj fizetés felmerülése esetén jóhiszeműen együttműködnek, és minden
tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a kötbérfizetéssel szemben alternatív megoldást találjanak, illetve csökkentsék a
kötbérfizetés negatív kihatását a Felhasználóra nézve.
14.

SZÁMLÁZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK

14.1 A Hóközi Számla a tárgyhónapra a szerződésben meghatározott Havi Szerződéses Mennyiség 50%-ára (Felek az Egyedi Szerződésben
ettől eltérhetnek) kerül kiállításra, mely Gázdíj, MSZKSZ díj és Energiaadó elemekből áll. A tárgyhónapra vonatkozó Hóközi Számlákat
Kereskedő a tárgyhónap 5. napjáig nyújtja be Felhasználónak és kifizetésük a tárgyhónap 15. naptári napjáig esedékes, az összegnek
eddig a napig kell jóváírásra kerülnie a Kereskedő bankszámláján. A tárgyhavi Hóközi Számla alapját képező árak az előző hónap
adataival készülnek az Egyedi Szerződésben meghatározott árképlet alapján. Kereskedő jogosult arra, hogy a Hóközi Számlában
meghatározott Havi Szerződéses Mennyiséget 50%-ról 100 %-ra emelje, abban az esetben, ha a Felhasználó legalább két egymást
követő alkalommal fizetési késedelembe esik. Az alkalmazott arányszám növeléséről Kereskedő tájékoztatja a Felhasználót.
14.2 A Rendszerhasználati Díj Számla az Egyedi Szerződésben rögzített Éves kapacitásdíj 1/12 része alapján kerül havonta HUF-ban
kiállításra. A számla kifizetése a tárgyhónap 1. munkanapjáig esedékes, az összegnek eddig a napig kell jóváírásra kerülnie a Kereskedő
bankszámláján.
14.3 A Havi Elszámoló Számla az Elosztói Engedélyes által megküldött napi végleges allokált energia mennyiség alapján kerül kiállításra. A
Felhasználó által a Hóközi Számla alapján kifizetett összeget a Kereskedő a Havi Elszámoló Számla alapján fizetendő összegbe
beszámítja. A Havi Elszámoló számla a Földgáz díjon felül tartalmazza az energiaadót, a Rendszerhasználati Forgalmi díjat, az MSZKSZ
díjat és a szagosítási díjat. A Havi Elszámoló Számlákat a Kereskedő a tárgyhónapot követő hónap 10. naptári napjáig nyújtja be a
Felhasználónak. Kereskedő a számla adatokat egyidejűleg elektronikusan is megküldheti a Felhasználónak. A Havi Elszámoló Számla
nem tartalmazza a Szerződés szerinti pótdíjakat, felmerült kötbért, továbbá az ÜKSZ módosítása miatt a jövőben esetlegesen felmerülő
további pótdíjakat, költségeket, melyekről Kereskedő külön számlát állít ki.
14.4 Amennyiben az Elosztói Engedélyes tárgyhónapra vonatkozó allokációja nem érkezik meg a tárgyhónapot követő 8. napig (ha ez
hétvégére esik az azt követő első munkanapig), akkor a Kereskedő jogosult a Havi Elszámoló Számlát a Felhasználó által az Egyedi
Szerződés mellékletében megadott Havi Szerződéses Mennyiség alapján kiállítani. Az Elosztói Engedélyes tárgyhavi allokációjának
beérkezését követően Felek egymással elszámolnak. A Felek az elszámolást a tárgyhavi adatokkal, az Egyedi Szerződésben
meghatározott Szerződéses Vételár alapján végzik.
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14.5 Amennyiben az Elosztói Engedélyes a vonatkozó jogszabályok szerint a napi végleges allokációs adatokat a tárgyhónapot követően
módosítja, abban az esetben a Kereskedő a tárgyhónap vonatkozásában Havi Végelszámoló Számlát állít ki a tárgyhónapot követő 24.
napig.
14.6 A Földgáz díj és az energiaadó devizaneme HUF, USD vagy EUR lehet a Felhasználó választása szerint. Az egyéb fizetendő díjtételek és
adók esetén – eltérő megállapodás hiányában – HUF az alkalmazott deviza. Az elszámolásnál alkalmazott árfolyam: a számla kiállítás
napján érvényes MNB HUF/USD vagy HUF/EUR keresztárfolyam.
14.7 Devizában kiállított számla esetén a Kereskedő az ÁFÁ-t a számla kiállítása napján érvényes MNB deviza keresztárfolyam
figyelembevételével számolja.
14.8 Kereskedő kimutatást nyújt be a Felhasználónak, és ez alapján külön számlát állít ki, amely számla adott esetben tartalmazza azokat a
mennyiségeket is, amelyeket a Felhasználó nem vett át, de a Szerződés rendelkezései szerint ki kell fizetnie.
14.9 Felhasználó a számlákat banki átutalással köteles kiegyenlíteni. A Felhasználó fizetési kötelezettségének pénzügyi teljesítéséhez
kapcsolható bármilyen banki díjat és költséget a Felhasználónak kell kifizetnie. Fizetésnek az a nap számít, amelyen a Kereskedő által
kibocsátott számlán szereplő bankszámláján a számlán szereplő összeget jóváírják. A Felhasználó a számla összegét – eltérő
megállapodás hiányában – forintban egyenlíti ki. Amennyiben az Egyedi Szerződés vagy az ÁSZF valamely rendelkezése másként nem
rendelkezik, úgy a fizetési határidő a számla kiállítását követő 10. naptári nap.
14.10 Amennyiben valamely fizetési határidő napja hétvégi vagy munkaszüneti napra esik, abban az esetben a hétvégi vagy munkaszüneti
napot követő első munkanapot tekintik határidő-napnak. A számla tartalmával kapcsolatban a vonatkozó számviteli és egyéb jogszabályi
előírások az irányadóak.
14.11 Amennyiben valamely szerződő Fél a Szerződés alapján elismert esedékes összeget a lejárat napjáig nem fizeti meg és ezt a mulasztást
a másik Fél írásbeli felszólítását követően haladéktalanul nem orvosolja, az adott Fél ezt az igényét fizetési meghagyás útján is
érvényesítheti.
14.12 Késedelmi kamat: A fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a késedelmesen teljesítő Fél a késedelembe esés napjától a
kifizetés napjáig terjedő időszakra a mindenkori jegybanki alapkamat +4%-nak megfelelő késedelmi kamatot fizet a másik Fél részére.
14.13 Számlamódosítás: Amennyiben Kereskedő a számla kibocsátását követően, de még a Felhasználó által történő kifizetést megelőzően a
kibocsátott számlában hibát észlel (különösen az Elosztói Engedélyes által szolgáltatott adatok utólagos korrekciója esetén), jogosult
módosított számlát kiállítani és megküldeni Felhasználó részére. Ebben az esetben Felhasználó köteles a módosított számla keltétől
számított 10 naptári napon belül a módosított számla ellenértékét a Kereskedő részére megfizetni.
14.14 Ha bebizonyosodik, hogy a Rendszerüzemeltetők által a Kereskedő rendelkezésére bocsátott allokált adatok nem felelnek meg a
valóságnak, úgy Kereskedő jogosult a csatlakozó rendszerüzemeltető által mért adatoknak megfelelően helyesbíteni a számláit és/vagy új
számlát kibocsátani. A számla fizetési határideje 10 nap, attól függetlenül, hogy Felhasználó vitatja vagy sem Rendszerüzemeltetővel a
Rendszerüzemeltető által Kereskedő rendelkezésére bocsátott adatokat. Ilyen esetben egyik Felet sem terheli kamatfizetési kötelezettség.
14.15 Felek rögzítik, hogy a Szerződés alapján Kereskedő a Felhasználóval szemben fennálló egynemű és lejárt követeléseit tartozásaival
szemben beszámíthatja a Ptk. szabályai szerint. Felhasználó beszámításra csak a Kereskedő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult.
14.16 Számlakifogás
14.16.1 Ha Felhasználó jóhiszeműen vitatja egy számla helyességét, köteles a vonatkozó számla fizetési határidejét megelőzően írásban
ismertetni azon okokat, amelyek alapján a számla helyességét vitatja. A vitatás bejelentésének a számla kiegyenlítésére a nem vitatott
részösszeg mértékéig halasztó hatálya nincs.
14.16.2 Amennyiben bebizonyosodik, hogy a vitatott összeg kifizetése mégsem volt indokolt, a megállapított és mindkét Fél által elfogadott
összegről a Kereskedő a Felhasználó részére a Felek megállapodása alapján helyesbítő vagy külön elszámoló számlát készít. A
számlában foglalt összeg pénzügyi teljesítése a Felek megállapodása alapján történik.
14.16.3 Amennyiben bebizonyosodik, hogy a Felhasználó alaptalanul vitatta a számla helyességét és annak kiegyenlítése nem történt meg
határidőre, köteles a számla szerinti összeget haladéktalanul megfizetni Kereskedő részére, amely esetben Kereskedő jogosult
késedelmi kamatot is érvényesíteni a számla esedékessége és a Felhasználó általi kifizetésig terjedő időszakra.
14.16.4 Hóközi Számlát a Felhasználó csak számszaki hiba miatt vitathat.
15.

TERVEZETT KARBANTARTÁS

15.1 Felhasználó értesíteni köteles a Kereskedőt minden olyan karbantartási munkáról, amelyet saját üzemi, fogyasztási területén terveznek és
a Szerződés szerinti Földgáz átvételét érinti. Felhasználónak a karbantartási munkákról a Kereskedőt a munkálatok megkezdését 25
nappal megelőzően kell értesítenie. Az így bejelentett Karbantartási munkálatok Tervezett Karbantartásnak minősülnek.
15.2 Felhasználó egy adott Gázévben saját üzemében végezett, Tervezett Karbantartás időtartamát Felek az Egyedi Szerződésben határozzák
meg. A karbantartási napok száma - eltérő megállapodás esetén - egy adott Gázévben nem haladhatják meg az öt (5) napot. Az ezen túl
felmerülő igények vonatkozásában a Felek előzetesen egyeztetnek és amennyiben mód van rá, külön állapodnak meg. Felek esetileg
megállapodhatnak a Tervezett Karbantartás esetén rövidebb értesítési időben is.
15.3 Amennyiben Felhasználó elmulasztja értesíteni Kereskedőt a Tervezett Karbantartásokról, Szerződés szerint felelős ennek
következményeiért és nem mentesül az Alulvételezésből eredő kötbérfizetési kötelezettség, valamint a felmerülő pótdíjfizetési
kötelezettség alól.
15.4 Kereskedő értesíti a Felhasználót minden karbantartási munkálatról, amelyet a Nemzetközi Földgázszállító Rendszeren terveznek, és
amelyről a Rendszerüzemeltetőktől tájékoztatást kap és kihatással lehetnek vagy lesznek a Szerződés teljesítésére. A Kereskedő a
karbantartási munkákról a Felhasználót a munkálatok megkezdését megelőzően legalább 25 nappal értesíti. Az elosztói hálózat
karbantartási munkáiról az Elosztói Engedélyes az üzletszabályzatában rögzített módon ad tájékoztatást, melynek megismerése a
Felhasználó kötelezettsége.
16.

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉSEK

16.1 Kereskedő a Felhasználó rendszerhasználati és földgáz-kereskedelmi szerződését megbízottként összevontan kezeli. Kereskedő – Felek
eltérő megállapodása hiányában – megfizeti a rendszerhasználati szerződésből eredő jogszerűen felmerülő RHD tételeket, majd ezeket
továbbszámlázza a Felhasználó felé.
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16.2 Abban az esetben, ha a Felhasználó megszegi a rendszerhasználati szerződés rendelkezéseit – így különösen, ha a Felhasználó
szabálytalan vételez, vagy a lekötött kapacitást túllépi -, és ennek következtében kötbért, díjat, pótdíjat szabnak ki, akkor a Kereskedő
jogosult ennek az összegnek az azonnali továbbszámlázására a Felhasználó felé.
16.3 A Kereskedő az ÁSZF 20. pontjában foglaltak szerint jogosult kezdeményezni a Szállítói, illetve Elosztói Engedélyesnél a Felhasználó
vételezésének felfüggesztését vagy a Felhasználó kikapcsolását a gázellátásból különösen akkor, ha a Felhasználó valamely
rendszerhasználati szerződés vagy a jelen Szerződés vonatkozó rendelkezéseit megszegi.
17.

BIZTOSÍTÉK KIKÖTÉSE

17.1 Amennyiben (i) Felhasználó fizetési kötelezettségét két egymást követő alkalommal késedelmesen teljesíti, vagy (ii) a Szerződés
megszűnése miatti végleges elszámolás biztosítása érdekében a Kereskedő szükségesnek ítéli, továbbá (iii) ha a Kereskedő úgy ítéli
meg, hogy a Felhasználó pénzügyi helyzetében negatív változások álltak be, illetve ilyen változások bekövetkezése várható, a Kereskedő
kérésére a Felhasználó köteles biztosítékot, illetve kiegészítő biztosítékot adni.
17.2 Kereskedő jogosult továbbá biztosítékot kérni, (i) amennyiben a Kereskedőt az Elosztói Engedélyes értesíti, hogy a Felhasználó a
hálózathasználati és/vagy hálózatcsatlakozási szerződését megszegte, vagy (ii) amennyiben a szerződéskötéskori állapotokban, Felek
körülményeiben olyan változás következett be, mely a biztosíték bekérését indokolttá teszi.
17.3 A Kereskedő – a Felek eltérő megállapodásának hiányában –a Felhasználó tervezett átlagos havi számlaértékének + ÁFA
háromszorosának megfelelő mértékű biztosítékra (bankgarancia, óvadék) és/vagy előrefizetés kikötésére jogosult.
17.4 A Felhasználó köteles a Szerződésben rögzített, illetve a Kereskedő által igényelt biztosítékokat a Kereskedő rendelkezésére bocsátani. A
Kereskedő – választása szerint, és a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően – különösen, de nem kizárólag a következő biztosítékok
nyújtását követelheti a Felhasználótól: bankgarancia, óvadék, kezesség, fedezetigazolás, azonnali beszedési megbízás a Felhasználó
bankszámlájára vonatkozóan, árbevétel engedményezés, előrefizetés, jelzálog, és az Egyedi Szerződésben rögzített egyéb biztosítékok.
Az ÁSZF rendelkezései szerint Kereskedő az Egyedi Szerződésben kikötött biztosíték mellett más, vagy további biztosítékokat is kérhet,
illetve a Kereskedő abban az esetben is kérhet biztosítékot, ha az Egyedi Szerződésben biztosítéknyújtást Felek nem kötötték ki a
Szerződés megkötésekor.
17.5 Kereskedő a Felhasználó által nyújtott biztosítékot jogosult felhasználni minden olyan esetben, ha a Felhasználó a Szerződés szerinti
bármely fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti vagy a Kereskedő úgy ítéli meg, hogy a Felhasználó nem lesz képes teljesíteni a
Szerződésben vállalt kötelezettségeit. A Felhasználó által nyújtott biztosíték a Felhasználó már fennálló tartozásába Kereskedő
mérlegelése és döntése alapján számítható be.
17.6 Amennyiben a Felhasználó a Kereskedő felszólításában megszabott, vagy a Felek külön megállapodásában meghatározott határidőn
belül nem nyújtja a szükséges biztosítékot, akkor a Kereskedő ettől az időponttól kezdődően mentesül a Szerződésben foglalt
szerződéses kötelezettségeinek teljesítése alól és jogában áll a Felhasználó súlyos szerződésszegésére tekintettel, azonnali hatállyal
felmondani a Szerződést.
17.7 Felhasználó köteles a Kereskedő által megjelölt határidőn belül minden ahhoz szükséges nyilatkozatot és egyéb jogcselekményt – a
Kereskedő és a jogszabályok által megkívánt formában – megtenni, hogy a Kereskedő által kikötött biztosítékok érvényesen létrejöjjenek
(különös tekintettel a jelzálogjogoknak a megfelelő nyilvántartásokba a Kereskedő javára történő bejegyzésére).
17.8 Felhasználó köteles gondoskodni a Kereskedő javára lekötött vagyontárgyak és jogok fenntartásáról és megóvásáról. Kereskedő jogosult
(a helyszínen is) Felhasználó üzleti, kereskedelmi tevékenységének zavarása nélkül ellenőrizni, hogy a Szerződés alapjául szolgáló ügylet
fedezete és biztosítéka megfelelő-e. A biztosítékok értékében, értékesíthetőségében bekövetkezett változásokról a Felhasználó írásban
köteles a Kereskedőt haladéktalanul tájékoztatni. Ha a biztosítékul lekötött vagyontárgyak értéke és a Felhasználó fennálló tartozása
közötti arány a Szerződés megkötésének időpontjában fennállott arányhoz képest a Kereskedő hátrányára megváltozik, a Felhasználó
köteles az eredeti arányt – a biztosítékok kiegészítésével, illetve más, a Kereskedő által elfogadott módon – a Kereskedő által
meghatározott időre helyreállítani. Súlyos szerződésszegésnek minősül, amennyiben a Felhasználó a Kereskedő kérésére a meglévő
biztosítékokat a Kereskedő által meghatározott módon és az általa megjelölt határidőben nem egészíti ki.
17.9 Kereskedő a Felhasználó kezdeményezésére lemondhat – de nem köteles – azokról a biztosítékokról, amelyek megítélése szerint a
továbbiakban nem szükségesek a Szerződésből származó követelései biztosításához.
17.10 Kereskedő jogosult beszerezni minden olyan iratot, amelyet szükségesnek vél megvizsgálni a biztosítékok nyújtásával, kezelésével,
feldolgozásával és érvényesítésével kapcsolatosan. Ugyanakkor jogosult kezdeményezni az ezzel kapcsolatosan szükséges hatósági,
illetve bírósági eljárást, valamint közreműködőt igénybe venni a biztosíték megőrzéséhez és érvényesítéséhez. A biztosítékok
létesítésével, rögzítésével, kezelésével és érvényesítésével kapcsolatos minden felmerülő költség – ellenkező megállapodás hiányában –
a Felhasználót terheli.
17.11 A biztosítékok értékét a Kereskedő által meghatározott értéken kell figyelembe venni, azok összértéke a Felhasználó teljes tartozását
meghaladhatja. Felhasználónak a fedezet felajánlása során írásban nyilatkoznia kell arról, hogy az általa felajánlott biztosíték más ügylet
kapcsán már terhelésre került-e, és ha igen akkor milyen mértékben. Továbbá nyilatkoznia kell a felajánlott biztosíték per-, és
igénymentességéről. A felajánlott biztosíték elfogadásáról Kereskedő jogosult dönteni, azzal, hogy jogszabályi tilalomba ütköző
biztosítékot nem lehet felajánlani és ilyet Kereskedő nem fogad el. A biztosíték egyéb szabályai szükség szerint külön biztosítéki
szerződésben kerülnek szabályozásra.
17.12 A biztosítéki szerződések, illetve az azokhoz kapcsolódó nyilatkozatok, dokumentumok a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
18.

A SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS FELMONDÁSA

18.1 A határozott időre kötött Szerződés kizárólag az alábbi esetekben szűnik meg:
18.1.1 Határozott időtartamú Szerződés megszűnik, ha:
(i) a Szerződés hatálya lejár,
(ii) a Felek kölcsönösen (közös megegyezéssel) írásban megszüntetik;
(iii) bármely Fél azonnali hatályú (rendkívüli) felmondással felmondja;
(iv) a teljesítési időszak automatikus meghosszabbodását rögzítő Egyedi Szerződés esetén, ha a Szerződés fordulónapja előtt legalább
90 nappal megelőzően a Felhasználó vagy a Szerződés fordulónapja előtt legalább 60 nappal megelőzően a Kereskedő írásban
jelzi a másik Fél részére, hogy nem kívánja meghosszabbítani a Szerződés hatályát, abban az esetben a Szerződés fordulónapján a
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Szerződés megszűnik. Amennyiben a Felhasználó ezt nem jelzi, úgy a Szerződés a Szerződéses Vételáron változatlan tartalommal,
automatikusan, a Felek további jognyilatkozata nélkül a Szerződés szerinti határozott időtartammal meghosszabbodik .
18.1.2 Határozott idejű Szerződést – a felhasználási helyről történő elköltözés, ill. a vételezéssel történő végleges felhagyás esetét kivéve –
rendes felmondás útján nem lehet felmondani. Ha a Felhasználó a felhasználási helyéről elköltözik, vagy a vételezéssel felhagy
köteles azt ezt megelőzően minimum 60 nappal írásban a Kereskedőnek bejelenteni, a Szerződését felmondani, és a felmondással
egyidejűleg köteles nyilatkozni arról, hogy a Szerződésben rögzített, még át nem vett Földgáz-mennyiséget mely egyértelműen
megjelölt fogyasztási helyen kívánja átvenni.
18.1.3 Felhasználó határozott idejű Szerződés felmondása esetén – amennyiben a Felhasználó az igényelt szerződéses mennyiség vagy
annak egy része átvételére a továbbiakban nem tart igényt vagy az átvételre bármely okból nem képes – szerződés-felmondási díjat
köteles fizetni a Kereskedőnek. A szerződés-felmondási díj összege megegyezik az Alulvételezés esetén fizetendő Éves Kötbér
összegével.
18.1.4 A teljesítési időszak automatikus meghosszabbodását nem rögzítő Egyedi Szerződés esetén a határozott időtartamú Szerződés 12
hónappal automatikusan meghosszabbodik, ha:
(i)

a Felhasználó az Értékesítési Időszak utolsó napja előtt legkésőbb 30 nappal sem jelenti be Kereskedőnek a következő
szerződéses időszakra kereskedőváltási szándékát; vagy

(ii)

a kereskedőváltást a csatlakozó rendszerüzemeltető elutasítja, és a kereskedőváltás az adott határidőre meghiúsul; vagy

(iii)

a Felhasználónak pénzügyi tartozása van Kereskedő felé,

és a Kereskedő a fenti esetek ellenére is úgy dönt, hogy az Értékesítési Időszak utolsó napjával nem jelenti ki a Felhasználót a
mérlegköréből.
18.2 A határozatlan időre kötött Szerződés kizárólag az alábbi esetekben szűnik meg:
18.2.1 Határozatlan időtartamú szerződés megszűnik, ha:
(i) bármelyik Fél a Szerződést rendes felmondással a 90 napos felmondási idő, egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági
Felhasználó esetén 30 napos felmondási idő betartásával a felmondást követő második hónap első napjára írásban felmondja;
(ii) a Felhasználó a Szerződést rendes felmondással a Kereskedő Szerződéses Vételár módosításáról szóló értesítését követő 30
napon belül 30 napos felmondási idő betartásával a naptári hónap utolsó napjára felmondja;
(iii) Felek kölcsönösen (közös megegyezéssel) írásban megszüntetik;
(iv) bármely Fél azonnali hatályú (rendkívüli) felmondással felmondja.
18.3 Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szerződés bármely okból való megszűnése esetén Kereskedő Felhasználót a
szerződés megszűnésének napjával nem látja el Földgázzal.
18.4 Elállás: Amennyiben a Felhasználó a Szerződés létrejöttét követően, de a vételezés megkezdését megelőzően a Kereskedővel megkötött
Szerződéstől eláll, köteles a teljes Szerződött Mennyiség Szerződés szerinti nettó díjának 30%-át - bánatpénz jogcímén – az elállás
közlésével egyidejűleg a Kereskedő részére megfizetni. A vételezés megkezdését követően Felhasználó elállásra nem jogosult.
Kereskedő jogosult az elállás közlését követően a bánatpénzről számlát kiállítani, melynek fizetési határideje a számla keltétől számított
10 naptári nap.
19.

SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI

19.1 Súlyos Szerződésszegés: Az Üzletszabályzat 7.10. pontjában meghatározott, a Felek szerződéses kötelezettségeinek megszegése, így
különösen a teljesítés, az átvétel elmulasztása, amely a Szerződésben meghatározott jogcímen fizetési kötelezettséget keletkeztet. A
Felek mentesülnek a Szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha bizonyítják, hogy az Vis Maior miatt következett be.
19.2 A Kereskedő Súlyos Szerződésszegése esetén a Felhasználó – az egyedi szerződésben megállapodottak függvényében – jogosult
- kötbérre
- a szerződést azonnali hatállyal felmondani, valamint
- kárai megtérítését követelni.
19.3 A Felhasználó Súlyos Szerződésszegés esetén a Kereskedő – az egyedi szerződésben megállapodottak függvényében – jogosult
- a földgázellátás felfüggesztésére,
- kötbérre,
- pótdíjfizetés kérésére,
- költségáthárításra,
- késedelmi kamatra,
- bánatpénzre,
- biztosítékra,
- a visszakapcsolás előre fizető mérőhöz kötésére,
- azonnali hatályú felmondásra, valamint
- kárai megtérítésére.
19.4 A Kereskedő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal, kártérítési kötelezettség nélkül, írásban, az ok megjelölésével felmondani - kivéve
ha a szerződésszegés a Vis Maior következménye –, ha Felhasználó
(i)

megszegi bármely szavatossági nyilatkozatát vagy a Felhasználó bármely jognyilatkozatáról bebizonyosodik, hogy az nem felel meg
a valóságnak vagy tájékoztatási kötelezettségének elmulasztása a Szerződés szerint Súlyos Szerződésszegésnek minősül;

(ii)

hálózati csatlakozási vagy hálózathasználati szerződése bármely okból megszűnik;

(iii) fizetésképtelenségét az illetékes első fokú bíróság (nem jogerős végzésben) megállapítja, vagy írásban elismeri
fizetésképtelenségét, csőd- vagy felszámolási eljárást kér maga ellen, vagy vele szemben a bíróság jogerősen elrendelte a
felszámolási eljárást, végelszámolásáról határozatot hoz, vagy adószáma felfüggesztésre kerül;
(iv) megszűnik, kivéve, ha a megszűnés célja olyan átalakulás, egyesülés vagy átszervezés, amely nem érinti a jogutód társaság azon
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képességét, hogy Felhasználó a Szerződés szerinti kötelezettségeit teljesíteni tudja és erről a Kereskedőt megfelelő garancia
nyújtásával biztosítja;
(v)

a Szerződés szerinti bármely jogát és/vagy kötelezettségét a Kereskedő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül engedményezi vagy
átruházza, vagy a Szerződés szerinti jogainak, illetve kötelezettségeinek átruházása olyan módon történik, amely nincs
összhangban a Szerződés rendelkezéseivel, illetve a jogszabályokkal;

(vi) a Kereskedőnek a Szerződés alapján járó összegek szerződésszerű kifizetésével kapcsolatos kötelezettségét az eredeti fizetési
határidőtől számított 15 (tizenöt), egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági felhasználó esetén 30 (harminc)napon belül, a
Kereskedő általi írásbeli felszólítás ellenére nem teljesíti;
(vii) a Kereskedő erre irányuló felszólítása ellenére nem bocsátja a Kereskedő rendelkezésére a Szerződésben meghatározott
biztosítékot, vagy azt nem tartja fenn, vagy nem egészíti ki a Kereskedő kérésének megfelelően, vagy más, az Üzletszabályzatban,
az ÁSZF-ben vagy Egyedi Szerződésben foglalt, a biztosítékkal kapcsolatos kötelezettségének nem tesz eleget;
(viii) a Földgáz-átvételi kötelezettségét neki felróható okból 15 (tizenöt) napot meghaladóan nem teljesíti, ideértve, de nem kizárólag, azt
az esetet is, ha erre azért nem képes, mert az adott felhasználási helyet a hálózati engedélyes a Felhasználó szerződésszegése
miatt 15 (tizenöt) napot meghaladóan az ellátásból felfüggesztette vagy kikapcsolta;
(ix) teljes ellátású szerződés esetén más kereskedővel a szállítás időtartamára hatályos szerződéssel rendelkezik és a másik kereskedő
a szerződéses ajánlat elfogadása és a szállítás kezdete között megtagadja a Felhasználó kereskedőváltását;
(x)

teljes ellátás alapú szerződés esetén megsérti a Kereskedő teljes ellátási jogát;

(xi) a Kereskedő által a felhasználási helyek ellátására szolgáltatott Földgázt a Szerződés rendelkezései ellenére Telephelyi
Szolgáltatásra használja fel;
(xii) a részletfizetési, illetve fizetési haladékra vonatkozó megállapodás esetében a fizetési határidőt elmulasztja;
(xiii) az adatszolgáltatás elmulasztása, vagy késedelme, hibás adatszolgáltatás;
(xiv) további kapacitás vásárlás a Kereskedő jóváhagyása nélkül;
(xv) hálózati csatlakozási és a rendszerhasználati szerződéseknek a Kereskedőre kiható módosítása;
(xvi) a földgáz szabálytalan vételezése, amelynek szankcióit és az alkalmazandó részletes eljárásrendet a területileg illetékes elosztó
üzletszabályzata tartalmazza.
19.5 Felhasználó jogosult a Szerződést azonnali hatállyal, kártérítési kötelezettség nélkül, írásban, az ok megjelölésével felmondani, valamint
kárai megtérítését követelni – kivéve, ha az Vis Maior következménye –, ha Kereskedő
(i)

megszegi bármely, szavatossági nyilatkozatát;

(ii)

fizetésképtelenségét az illetékes bíróság jogerős végzésben megállapítja és ellene felszámolási eljárás indul, vagy a Kereskedő
legfőbb szerve jogutód nélküli megszűnést kimondó határozatot hoz;

(iii) a Kereskedő Földgáz-szolgáltatási kötelezettségét neki felróható okból 15 (tizenöt) napot meghaladóan nem teljesíti;
(iv) a földgázellátást a szerződésben meghatározott időpontban nem kezdi meg;
(v)

az általa értékesített gáz jellemzői nem felelnek meg a Szerződésben, a műszaki előírásban, vagy a szabványban előírtaknak;

(vi) a földgázellátás minőségi és szolgáltatási színvonala, az alkalmazott árak az engedélyben vagy az Üzletszabályzatban előírtaknak
nem felelnek meg;
(vii) a Kereskedő a Szerződésben adott időszakra meghatározott földgázmennyiséget neki felróhatóan, a megengedett eltérés mértékét
meghaladó mértékben nem bocsátja a Felhasználó rendelkezésére (időszaki alul szállítás), kivéve, ha ennek oka Vis Maior, a
teljesítés jogszerű megtagadása, a Felhasználó szerződésszegése;
(viii) Szerződésben rögzített adatszolgáltatási kötelezettségeinek nem, vagy csak késedelmesen tesz eleget;
(ix) rendszerüzemeltetőkkel való együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget;
(x)

a fentieken kívül a Szerződésben, Üzletszabályzatban, vagy a jogszabályban foglalt szerződési feltételeket súlyosan vagy
ismételten megsérti

19.6 Amennyiben Felhasználó Súlyos Szerződésszegést követ el és emiatt Kereskedő rendkívüli felmondással megszünteti a Szerződést,
Felhasználó köteles Kereskedő részére kötbért fizetni. A kötbér összege megegyezik az Alulvételezés szabályainál meghatározott Éves
Kötbér összegével.
19.7 A szerződésszegő Fél köteles továbbá megtéríteni a másik Fél kárait a Szerződésben rögzítettek szerint.
20.

KIKAPCSOLÁS, FÖLDGÁZ ELLÁTÁS FELFÜGGESZTÉSE

20.1 Kereskedő – az egyéb jogain túlmenően – megtagadhatja a teljesítést, illetve jogosult kérni Felhasználó rendszerhasználatának
felfüggesztését, kikapcsolását az érintett hálózati engedélyestől, amennyiben a Felhasználó a Vis Maior eseteinek kivételével (i) 15 napon
keresztül, egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági Felhasználó 30 napon keresztül elmulasztja esedékessé vált bármely fizetési
kötelezettsége teljesítését, vagy (ii) nem tesz eleget valamely egyéb lényeges Szerződés szerinti kötelezettségnek, vagy (iv) Felhasználó
a Kereskedő kérelmére nem bocsátja rendelkezésére az általa kért biztosítékot az ÁSZF-ben foglaltak szerint, (v) a Felhasználó bármely
jognyilatkozatáról vagy általa szolgáltatott adatról bebizonyosodik, hogy az nem felel meg a valóságnak. Kereskedő ezen feltételek
bármelyikének fennállásakor, azonos számlázási cím esetén az összes Felhasználási Hely kikapcsolását jogosult kezdeményezni.
20.2 A Kereskedő a teljesítés megtagadására és/vagy a rendelkezésre állás felfüggesztésére, kikapcsolás kezdeményezésére vonatkozó jogát
a szerződésszerű teljesítésre felszólító írásbeli nyilatkozat kézhezvételét követő 2 Munkanap eltelte után gyakorolhatja.
20.3 Amennyiben a földgázellátásból kikapcsolt Felhasználó rendezi valamennyi lejárt tartozását és a külön díj ellenében végezhető
szolgáltatásokról szóló jogszabályban meghatározott egyéb költségeket is megfizeti, a Kereskedő a tudomására jutást követően 24 órán
belül kezdeményezi a Felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolását.
20.4 A Szerződés megszűnése esetén a Kereskedő a Felhasználó részére történő földgáz-ellátást megszünteti és erről az Elosztói
Engedélyeseket értesíti. A Szerződés megszűnésétől kezdődően Kereskedőnek nincs ellátási kötelezettsége.
21.

VIS MAIOR

21.1 Vis Maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a Szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő, vagy
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késleltető esemény, amelyet a Felek nem láthattak előre és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza a szerződő Felek saját
gondatlanságára vagy hibájára. Ilyen események lehetnek különösen, de ezekre nem korlátozva:
(i)

természeti csapás, tűzvész, robbanás, árvíz, földrengés, földcsuszamlás, vihar, villámcsapás, járvány, karantén,

(ii) sztrájk, polgári zavargások, embargó, forradalom, hadüzenettel vagy anélkül folyó háború, ellenségeskedés, fegyveres konfliktus
vagy idegen támadás, blokád, felkelés, lázadás,
(iii) törvényes hatóságok intézkedése a Szerződés hatálybalépését követően,
(iv) export-import tilalom, az átadás vagy átvétel, vagy a határon
engedélyes/rendszerirányító általi megtagadása és/vagy korlátozása,

keresztül

történő

szállítás

az

érintett

hálózati

(v) a földgáz tároló, elosztó, szállító rendszerben bekövetkezett károsodás és radioaktív vagy vegyi szennyezés.
21.2 Nem tekinthető Vis Maiornak a pénzügyi forráshiány, a Felhasználó üzemeltetésében lévő berendezések bármely üzemszünete, valamint
a hálózati csatlakozási pontok olyan fizikai megbomlása, szétkapcsolódása, amely a Felhasználónak felróható.
21.3 Harmadik fél mulasztása főszabály szerint nem minősül Vis Maiornak, kivéve, ha a mulasztás közvetlenül olyan esemény, vagy körülmény
következtében áll elő, ami (i) befolyásolja a Nemzetközi Földgázszállítási Rendszerek működését, vagy az ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokat vagy befolyásolja a földgáz vételezését, vagy, amely (ii) alapján a Kereskedővel kapcsolatban álló harmadik fél
hivatkozhat Vis Maior miatti mentesülésre.
21.4 Felek nem tartoznak felelősséggel egymás felé, nem esnek késedelembe, illetve nem követnek el szerződésszegést, amennyiben a
kötelezettségek teljesítését Vis Maior esemény határozza meg.
21.5 Amennyiben Vis Maior esemény következik be, akkor az erről tudomást szerző Félnek haladéktalanul írásban értesítenie kell a másik
Felet és Felek kötelesek a lehető legrövidebb időn belül egymással a Szerződés teljesítésének folytatásáról egyeztetni, valamint az egyéb
valamely Fél által lényegesnek minősített kérdésekben megállapodni.
21.6 Ha Vis Maior esemény következtében valamely Fél nem tudja Szerződés szerinti kötelezettségét teljesíteni, és e körülmények 30 napig
fennállnak, bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést a másik Félnek küldött írásbeli értesítéssel. A teljesítéséhez
igazodó, még esedékessé nem vált díjaknak arányos megfizetése a felmondás jogának gyakorlásával egyidejűleg esedékessé válik.
21.7 Függetlenül a Vis Maior esemény bekövetkeztétől, amennyiben a Vis Maior időtartama alatt Felhasználó földgázt vételez és Kereskedő a
Szerződést részben vagy teljesen kizárólag kiegyenlítő földgáz igénybevételével képes teljesíteni, úgy Felhasználó köteles ezen
kiegyenlítő földgáz árát Kereskedő részére megfizetni.
22.

FELELŐSSÉG ÉS A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

22.1 A Felek a szerződésszegéssel okozott károkért a Ptk. általános szabályai szerint felelnek. Kereskedő és Felhasználó kötelezettséget
vállalnak arra, hogy a Szerződéssel kapcsolatban okozott károk elhárítása és csökkentése érdekében együttműködnek és minden
üzletileg ésszerű intézkedést megtesznek.
22.2 Tekintettel arra, hogy a Szerződés szerinti Földgáz eljuttatása a Felhasználó csatlakozási pontjáig az érintett átviteli és elosztói hálózati
engedélyes feladata, a Kereskedő a szállító, tároló és elosztó rendszer üzemzavaraiból eredő következményekért nem tartozik
felelősséggel.
22.3 A Felhasználó által átadott adatok, információk valóságnak nem megfelelő tartalmából, pontatlanságából eredő károkért a Kereskedőt
nem terheli felelősség.
23.

NYILATKOZATOK, GARANCIÁK

23.1 Kereskedő és Felhasználó szavatossággal tartoznak azért, hogy rendelkeznek mindazokkal a szerződésekkel, felhatalmazásokkal,
hozzájárulásokkal és engedélyekkel, amelyek szükségesek ahhoz, hogy képesek legyenek a szerződéses mennyiség Szerződés szerinti
átadására, illetőleg átvételére. Kereskedő és Felhasználó kötelesek minden tőlük ésszerűen elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy
ezen felhatalmazásaik és működési engedélyeik teljes mértékben érvényben maradjanak a Szerződés hatály alatt.
23.2 Kereskedő és Felhasználó szavatossággal tartoznak azért, hogy a Szerződés teljesítésével nem valósítanak meg szerződésszegő
magatartást valamely más szerződésük vonatkozásában, valamint a Szerződés teljesítése nem ütközik jogszabályba vagy az ellátási
szabályzatok, alapító okiratuk (társasági szerződésük) rendelkezéseibe.
23.3 Felhasználó szavatossággal tartozik azért, hogy teljes ellátás alapú Szerződés esetén az Értékesítési Időszak alatt nem rendelkezik
harmadik személyekkel fennálló – a Szerződés szerinti felhasználási helyre, illetve csatlakozási pontokra vonatkozó – Földgáz-vételezési
kereskedelmi/szolgáltatási szerződéssel.
23.4 Felhasználó a Szerződésben érintett felhasználási hely(ek)en földgáz vételezéséből eredő díj megfizetésével harmadik félnek nem
tartozik, amiatt ellene behajtási eljárás a Szerződés megkötésének időpontjában nincs, és az elmúlt 6 hónapban nem is volt folyamatban.
23.5 Felhasználó szavatossággal tartozik azért, hogy a Földgázt saját fogyasztási célra vételezi és harmadik személyek részére – a
felhasználási helyen belül a saját vagy általa üzemeltetett, mért hálózatán történő telephelyi szolgáltatás kivételével – nem adja tovább.
23.6 Felek kölcsönösen kijelentik, hogy rendelkeznek minden olyan állami vagy szabályozói felhatalmazással, jóváhagyással és engedéllyel,
amely az általuk szerződő félként megkötött Szerződés szerinti kötelezettségük jogszerű teljesítéséhez szükséges.
24.

MÓDOSÍTÁS

24.1 A Szerződés minden módosítása és kiegészítése kizárólag írásos formában, és mindkét Fél aláírásával történhet. Nem tekinthető
módosításnak a Szerződéses vételár árképlet alapján történő meghatározása a Felek közötti elszámolás érdekében, különösen, ha a
képletben szereplő valamely tényező a korábban meghatározott értékhez képest változik.
24.2 Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben,
bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók
adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett Fél a másik Felet – az eset körülményeitől függően – vagy
előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.
Amennyiben Felhasználó elmulasztja a székhelyében (telephelyében), címében, képviselőiben, bankszámlaszámában, felhasználási hely
azonosítójában (POD) bekövetkező változásról a Kereskedőt határidőben tájékoztatni, akkor Kereskedő kötbér felszámítására válik
jogosulttá, melynek összege minden késedelmes nap után a Felhasználó napi átlagfogyasztásának bruttó értékével azonos.
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24.3 Felek bármelyike jogosult a Szerződés módosítását írásban kezdeményezni, amennyiben a Szerződés hatályba lépése után olyan
jogszabályváltozás következik be, amely (i) azt eredményezi, hogy bármelyik Fél a Szerződés szerinti bármely kötelezettségének
teljesítése jogellenessé vagy érvényesíthetetlenné válik; vagy (ii) lényeges mértékben sérti bármelyik Fél Szerződés szerinti jogait vagy
növeli a Felek Szerződés szerinti kötelezettségeit; vagy (iii) a Szerződés megkötésének időpontjához képest a Szerződés szerinti
szolgáltatás és ellenszolgáltatás tekintetében jelentős értékaránytalanságot eredményez.
24.4 Jogszabályváltozásnak minősülhet a földgáz-ellátási szabályzatok módosítása is, valamint minden olyan hatósági határozat, ami a
Szerződés teljesítésére a fentiek szerint kihat. Felek kötelesek egymást a jogszabályváltozásról értesíteni és a jogszabályváltozást követő
legfeljebb 30 naptári napon keresztül jóhiszeműen tárgyalást folytatni arról, hogy milyen módosítások szükségesek a Szerződéshez. Felek
minden tőlük elvárhatót megtesznek annak érdekében, hogy a Szerződést úgy módosítsák, hogy a Szerződés legjobban tükrözze a Felek
Szerződés megkötésekor fennállt szerződéses szándékát.
25.

ENGEDMÉNYEZÉS

25.1 A jelen pontban foglaltak kivételével egyik Fél sem engedményezheti a Szerződésben foglalt jogait és nem állapodhat meg a
kötelezettségek átvállalásáról a másik Fél előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül. A másik Fél csak akkor tagadhatja meg jóváhagyását,
ha a jogutód műszaki vagy gazdasági teljesítő képességével kapcsolatban megalapozott kételyei merülnek fel, vagy ha a jogutódnál nem
várhatók el azonos Földgáz átvételi körülmények. A harmadik fél pénzügyi teljesítésére a Kereskedő biztosítékot kérhet.
25.2 Kereskedő a Szerződésből eredő pénzköveteléseit jogosult harmadik fél részére engedményezni, átruházni. Kereskedő a Szerződésben
foglalt jogait illetve kötelezettségeit jogosult a kereskedői vállalatcsoporton belüli bármely egyéb, a Kereskedőtől nem független
vállalkozásra a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is átruházni.
26.

TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG, ADATVÉDELEM

26.1 Felek kötelesek a Szerződésben meghatározott ügyletre vonatkozóan általuk kapott minden, a nyilvánosság számára nem hozzáférhető
információt - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - bizalmasan, üzleti titokként kezelni, és mint ilyen információt kizárólag a másik
Fél előzetes írásbeli hozzájárulásával tárhatók fel bármely harmadik személy számára, mindazonáltal Felek kötelesek Magyarország
illetékes közigazgatási szervei, valamint a jogszabályokban és az ellátási szabályzatokban rögzített személyek számára feltárni az azok
által igényelt valamennyi információt. Ezt a rendelkezést a Szerződés megszűnését követően 3 évig alkalmazni kell.
26.2 Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Kereskedő a Szerződés megkötésének tényét, illetve a Felhasználó nevét referenciaként üzleti
kapcsolataiban felhasználja.
26.3 Felek a Szerződéssel kapcsolatos okmányokat és a Szerződéssel kapcsolatosan tudomásukra jutott információkat kizárólag a Szerződés
teljesítésére használhatják fel. Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szerződéssel kapcsolatosan a másik Fél tudomására jutott
információkat a másik Fél kezelje, feldolgozza és továbbítsa a Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése, illetve jogait érvényesítése
érdekében.
26.4 Jogszabály vagy hatósági határozat alapján előírt adatszolgáltatási kötelezettség esetén a Felek kötelesek e célból megfelelően
együttműködni, és kötelesek a másik Fél által meghatározott határidőig az adatszolgáltatás teljesítéséhez valós és pontos adatokat
szolgáltatni.
27.

IRÁNYADÓ JOG, VITÁK RENDEZÉSE, JOGRÓL VALÓ LEMONDÁS, RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG

27.1 Felek Szerződés szerinti jogaira és kötelezettségeire és azok értelmezésére a magyar jogszabályok az irányadóak. Felek Szerződéssel
kapcsolatos jogvitájukat megkísérlik elsősorban békésen rendezni. A békés egyeztetési eljárás meghiúsulása esetén Felek a jogvitáik
rendezésére a Kereskedő székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki, amennyiben az ügyben a helyi bíróság
illetékes, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók tekintetében pedig a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
illetékességre vonatkozó általános szabályai szerint járnak el.
27.2 A Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, az ÜKSZ és a Kereskedő
Üzletszabályzatának rendelkezései az irányadóak.
27.3 Amennyiben Felek valamelyike a másik Fél nem teljesítése esetén a Szerződésben foglalt jogaival nem él, ez nem értelmezhető úgy,
hogy a jogosult Fél lemond az ilyen szerződésszegés esetén, illetve bármely más vagy további mulasztás/szerződésszegés esetén a jogai
érvényesítéséről.
27.4 Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek, semmisnek vagy végrehajthatatlannak minősül, akkor ez kizárólag arra a
rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti az egész Szerződés vagy a Szerződés bármely más rendelkezésének érvénytelenségét,
semmisségét vagy végrehajthatatlanságát.
28.

ÍRÁSBELI ÉRTESÍTÉSEK HATÁLYA

28.1 Az írásbeli értesítések, nyilatkozatok és számlák kézbesítettnek és érvényesnek tekintendők (i) postai kézbesítés esetén a feladást követő
ötödik napon, tértivevényes küldemény esetén a tértivevényen szereplő időpontban, (ii) telefaxon a sikeres átvitelt megerősítő igazolás
kézhezvételét követően azonnal és (iii) e-mailen az e-mailben szereplő időpontban, kivéve, ha a rendszer a kézbesítés sikertelenségét
jelzi vissza, ide nem értve az automatikus ún. házon kívül üzenetet, (iv) futár általi kézbesítés esetén az átvételi elismervényen szereplő
átadás-átvételi elismervényen szereplő átadás-átvételi dátum szerinti időpontban.
28.2 Az írásbeli nyilatkozatok érvényes kézbesítéséhez azokat a Felek Szerződésben megjelölt címére (székhely, email cím, fax) szükséges
továbbítani. Felek szerződésben megjelölt adataiban, címében bekövetkezett változás másik féllel 10 napon belül történő közlésének
elmulasztásából eredő valamennyi kárt a mulasztó fél köteles viselni.
28.3 Ha a postai úton továbbított tértivevényes küldemény kézbesítése azért volt sikertelen, mert a posta a küldeményt „nem kereste”, illetve
„az átvételt megtagadta” jelzéssel adta vissza a Kereskedőnek, akkor a küldeményt kézbesítettnek, a címzettel közöltnek kell tekinteni a
második kézbesítési kísérletet követő 5. Munkanapon, akkor is, ha a küldeményről, vagy annak tartalmáról a címzett ténylegesen nem
szerzett tudomást.
29.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

29.1 A Szerződés a tőle elválaszthatatlan mellékleteivel együtt képez egyetlen megállapodást. A Szerződés, illetve az elválaszthatatlan
mellékletek önmagukban jogi kötőerővel nem rendelkeznek.
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29.2 Amennyiben a Szerződésből, illetve a szövegösszefüggésekből kifejezetten más nem következik, a Szerződésben használt fogalmak a
vonatkozó jogszabályokban, illetve Üzletszabályzatokban rögzített jelentéssel megegyező jelentéssel bírnak.
29.3 Felek kijelentik, hogy a Szerződés aláírásának napjától az itt leírtak irányadók és a korábbi levelezések, szóbeli vagy írásbeli tárgyalások,
illetve bármely egyéb egyeztetés Felek között csak annyiban érvényes, amennyiben annak tartalma megegyezik a Szerződésben
foglaltakkal.
29.4 A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Szerződést a magyar mellett idegen nyelven is aláírják, úgy az idegen nyelvű szerződés csak
tájékoztatásul szolgál, eltérés esetén a magyar nyelvű szerződésben foglaltak az irányadók.

