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l. szerződési adatok

1.1 Szerződő felek adatai:

amely létrejött egyrészről a MVM Next Energictkereskedelmi Zrt, mint Kerás
továbbiakban: Kereskedő),

székhelye: 108l Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
cégjeg,,zékszáma: 01 10 140263
adószáma: 2671 31 1 1-2-44
bankszámla száma: ] 0700024-0256B209-52500006
KEF azonosító száma: 22 ] 45
képviseletében eljár: vass József osztály)ezető és Ádám Attila csoportvezető

másrészről, DMRV Duna Meníi Regiondlis Vízmű Zdrtkörűen Működő Tdrsaság mint
Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó),

székhelye: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.

adószáma : 1 08 6 3 8 7 7 -2 -4 1
bankszámla száma: 1 01 03B9B-01 000945-0 1000006
KEF azonosíló száma: 20233
ké pv is e l e t ében elj ár : Vir ág Lás zl ó ve zérigaz gat ó

(a Kereskedő és a Felhasználó a tovóbbiakban egüttesen: Felek, kllan - külön: Fél) kazatt a
FelhasználÓ, mint ajánlatkerő által lebonyolított wseny újranyitás, minl közbeszerzési eljárás
második része alapján.

Felhasználó, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
rendelkezései szerint - a Kőzbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságg al KMOIGE2223
számon létrejött ,,Keretmegállapodás" alapján - a központosított közbeszerzési portál (a
továbbiakban: ,,Portál", elérési útvonala: www.kozbeszerzcs.gov.hu.) útján lefolytatott
ajánlatkérés, mint verseny újra nyitás eredményeként köti meg a jelen Szerződést, a
Szerződés a Keretmegállapodásnak megfelelő un. egyedi szerződés.

Felek rögzítik, hogy Kereskedő, mint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a
továbbiakban: MEKH) által kiadott ft)ldgáz kereskedelmi rnűködési engedéllyel rendelkező
engedélyes köti meg a jelen Szerződést. Felek Szerződése foldgáz-kereskedelmi szerződés, a
Szerződés a hatálya alá tartozó felhasználási helyek foldgázellátása (fiildgázvásárlása)
vonatkozásábar-r teljes ellátás alapú szerződés (ekként a Szerződés hatálya alá larloző
felhasználási helyeken a Szerződés hatálya a|att a Felhasználó csak Kereskedőtől vásárol
földgázt). Felek ezúton rögzitik azt is, hogy a jelen Szerződés - az egyetemes szolgáltatásra
jogosult felhasználási helyeken, ha a Szerződés tartalnraz ilyen fellrasználási helyeket - ncm,
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Felek közötti jogviszony tartalmátkizárőlag a jelen Szerződés (rnellékletekkel együtt értendő)

rendelkezései határozzák meg azzal,hogy a Szerződésre a Kerehnegállapodásban foglaltakat is
alkalmazni kell, a Keretmegállapodásnak az egyedí szerződésre vonatkozó (vagy

vonatkoztatható) tarlalma része a jelen Szerződés alapján fennálló jogviszonynak, a

Keretmegállapodás és a jelen Szerződés közötti esetleges ellentmondás esetén a Szerződés
rendelkezése az irányadő. Ennek megfelel ően, a Szerződés rnegkötését (annak aláírását)
rnegelőzően, illetve a Szerződés aláirását követően a Felek bármelyike által megtett közlés,
vagy nyilatkozat, továbbá bármely a szerződéses jogok gyakorlásával, vagy kötelezettségek
teljesítésével - vagy a jogok gyakorlásának, kötelezettségek teljesítésének elősegítésével ,
továbbá a Szerződés végrehajtásával összefiiggésben folytatott eljárás, kifejtett magatarlás,
továbbá bármely gyakorlat nem érlelmezhető a Szerződés részeként, vagy a Szerződésben
foglaltak módosításaként, egyebekben annak kiegészítéseként, kivéve ha a jognyilatkozat
maradéktalanul megfelel a Szerződés módosítására vonatkozó jelen Szerződésben
meghatározott sz abályoknak Qelen bekezdés a 20] 3. évi V. ty, -,, Ptk. " - 6:87. § (l) bek. szerinti
teljességi záradék).

1.2 Felhasználási helyek adatail

A Felhasználási helyek adatait - azaz a felhasználási helyek megnevezéseit, címeit, POD
azonosítóit, a foldgáz fogyasztásmérők névleges összkapacitását (m3lh), a fogyasztás mérők
szerinti besorolását a felhasználási helynek, továbbá a 20 rn3/h, vagy arrnál nagyobb névleges
(össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználási helyek esetében a lekötött
kapacitás mérlékét az adoít felhasználási hely tekintetében - a Szerződés 1. sz. melléklete
tal:ra|mazza. Kereskedó ellátási kötelezettsége az 1. sz. mellékletben meghatáIozott
lelhasználási helyekre terjed ki.

A felhasználási helyek tekintetében a Felhasználó kapacitásigényét és az adott felhasználási
hely vásárolt kapacitásának a mértékét a Szerződés 1. sz. melléklete taftalmazza. Amennyiben
a kapacitáslekötés során a területileg illetékes Elosztói Engedélyes a Felhasználó
kapacitásigényének rnegfelelő mértékű kapacitás lekötését elutasítja, meíl az a felhasználási
hely vásárolt kapacitásának a mértékét meglraladja, úgy Kereskedő a Felhasználó
kapacitásigényétől eltérően a felhasználási hely vásárolt kapacitásának megfeleló rnértékű
kapacitást köt le. Ebben az esetben a Kereskedő köteles ezel felhasználási helyek tekintetében
a Szerződés hatálybalépését követő 30 (harminc) napon belül, a felhasználási helyek
kapacitásadatait a felhasználási helyen területileg illetékes Elosztói Engedélyestől a
Felhasználó képviseletében megkémi, és az igy kapott adatokat, legkésőbb az átvételüktől
számolt 15 (tizenöt) napon belül Felhasználónak nyomtatott és elektronikus íbrmában átadni.

Felek a Felhasználónak átadott ezen adatokat, a Szerződés 1. sz. rnelléklete részeként veszik,
az igy átadott-átvett kapacitásadatok automatikusan a Szerződés 1. sz. mellékletének részévé
válnak.

Az 7. sz. melléklet -a kapacitásadatokkal való jelen Szerződésnek rnegfelelő kiegészítésén túl
- a Szerződés 3.3. pontjában rneghatározottak szerint, továbbá a 21.3. pontnak rnegfeleló
jogutódlás útján módosulhat és a Szerződés 9.2. pontja szerint egészülhet ki. A felhasználási
helyek szárna a Szerződés időtartama alatt rnindezen szabályok alkalmazása mellett állandó. A
Szerződés 1. sz. mellékletének jelen szerződéses pontlrak rnegfelelő kiegészítése, vagy
rnódosítása nem rrrinősül a Szerződés Kbt. 141. § szerinti rnódosításának.
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t.: Pelhar"nálári helyek vonatkozásában területileg illetékes Elosztói Engedélyes: a Szerződés
1, sz. melléklete tartallnazza (név, székhely).

1.4 Szerző dőtt Fö|d gázm ennyiség

A Felhasználó a Szerződés 20. pont szerinti időtartam a a7att az alábbi Szerződött
Földgázmennyiség átvételére vállal kötelezettséget:

szerzódéses időszak:

év-hó-nap-tól - év-hó-nap-ig

szerződött
Földgázmennyiség

(kWh)

Maximum
Szerződött Mennyiség

(kWh)

202l . 10.0 l .-2022,10.01 . .12043li3 5045260

A Szerződött Földgázmennyiség az adoít időszak során a Szerződés 5. pontja szerint
változtathatő. A Szerződött Földgázmennyiség pozitív irányban vett eltérési értékeit -
maximum irányban - a Szerződés valamennyi felhasználási helyére vonatkozóan kell
alkalmazni és annak a felhasználási helyenként való megoszlását, a Felhasználót terhelő átvételi
kötelezettség szempondából figyelrnen kívül kell hagyni. A Szerződött Földgázmerrnyiség
mennyiségi eltéréseinek megh atározására a Szerződés 5.1.,7.6. és 9.1, pontjait kell alkalmazni.
Felhasználó a Szerződött foldgázmennyiség feletti öldgázmennyisé gíe - a Maximum
Szerződött Mennyiség értékéig - vételi jogot alapít a versenyújranyitás ajánlattételi felhívása
SZeíint,

Az 1. sz, melléklet lall.,almazza a Szerződött Földgázmennyiség felhasználási helyek szerinti
megoszlását is, a Szerződés teljes időtartamára és a szerződéses időszak naptári hónapjaira
vonatkozóan az egyes felhasználási helyenként külön-külön.

1.5 Lekötött kapacitás

A Szerződés hatálya alatt a felhasználási helyek lekötött kapacitását az 1. számú rnelléklet az
al ábbi ak szer iní tartalm a7,7,a,-

(D a 20 m3lh névleges kapacitásnál kisebb (össz)kapacitású fogyasztásmérővel
rendelkező felhasználási helyek esetben, továbbá a 20 :m3lh, vagy annál nagyobb
névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználási helyek
esetében, amelyek távmérővel nem rendelkeznek (1112016 MEKH rendelet) a
mérő(k) névleges összkapacitása szerint kerül sor a lekötött kapacitás
rneghatározására az 1. szárnú mellékletben,

(ii) a 20 rn3/h, vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel
rendelkező felhasználási helyek esetében, amelyek távmérővel rendelkeznek, a
Felhasználó igénye szerint kerül sor az 1. sz. mellékletben a lekötött kapacitás
tnérlékének rö gzítésére.

Kereskedő köteles ajelen Szerződés alapján a Maximum Szerződött Mennyiség rnértékéig való
fiildgáz-éttékesítésre és az ehhez, valamint a Lekötött kapacitás igénybevételéhez szükséges
rendszelüasználati kapacitások biztosítására. Arnennyiben a Szerződés hatálybalépését
rnegelŐzően a Kereskedőtől eltéíő ftildgáZkereskedő által került sor a Szerzőclés szerinti
teljesítés biztosításához szükséges rendszerhasználati kapacitások lekötésére, űgy a 1912009
(1.30.) Korn. rendelet (továbbiakban: GET VHR) 2618. § (3) és (4) bekezdéseinek rnegfelelően 7
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a Keleskedő köteles a kapacitások átvételére. A Kereskedőt a kereskedőváltás során a

rendszerhasználati kapacitások átvételével kapcsolatos jogokra a Szerződés 3.2. és a 6.2.

pontjaiban foglaltakat is alkalrnazni kell.

A Lekötött kapacitás módosítására a Szerződés 6.3 pontja az irányadő.

2. Fogalom meghatározások

A Szerződésben használt fogalmak a GET, a. GET VHR., a mindenkor hatályos Üzemi és

Kereskedelrni Szabályzat (a továbbiakban: UKSZ) és egyób kapcsolódó jogszabályokban
rögziteít különösen a 11/2016 (XL 14.) MEKH rendelet, továbbá a 1312016 (XI1.20.) MEKH
rendeletben megh atározott - jelentéssel bímak, illetve a következőket jelentik:

Szerződött Földgázmennyiséq: a Szerződés 1.4. pontjában meghatáíozott ftildgázmennyiség.

Alulszállítás: a Kereskedó által a Felhaszn á|ó részére a Szerződésben íögzitelt, legfeljebb a

Maximum Szerződött Mennyiség mértékéig terjedő fildgázigény keretén belül a Felhasználó
tényleges gázigényénél kevesebb mennyiségű fiildgáz rendelkezésre bocsátása.

Alulvételezés: a Minimum Szerződött Mennyiség 85 '%-ától* kevesebb fo|dgáz átvétele a
Felhasználó által.

(! - Ajdnlo!kéú haláro::a üeg)

Túlvételezés: a Maxirnum Szerződött Mennyiségnél több ftildgáz átvétele a Felhasználő álta|.

Maximurn Szerződött Mennviséq: a Szerződött Földgázmerrnyiség 5.1 pontban meghatáíozott
pozitív irányba megengedett eltérésének mérlékével növelt mennyisóg.

Minimum Szerződött Mennyisée: a Szerződött Földgázrnennyis éggel egyező mértékú
fiildgázmennyiség.

FöldqáZellátási válsághelvzet: a 110/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet alapján értelmezett
fogalorn,

Fűtőérték: az a hőmennyiség, amely állandó nyomáson, meghatározott (1 gnm3) mennyiségű
foldgáznak levegőben való tökéletes elégése során felszabadul, ha az égéstermék
véghőmérséklete rnegegyezik a kiindulási hőrnérséklettel, valamint mind a kiindulási
komponensek, mind az égéstennékek gáz halmazállapotúak. Mérlékegysége: MJ/gnm3.

Gázév: a 2008. évi XL. törvény 3. § 3ó. pontja szerint október 1-jei gáznap kez<Ieíétől a

következő év szeptember 30-a1 gáznap végéig terjedő időszak. Gázév közben megkezdett
ftldgázellátás, vagy gázév közben megszűnő Szerződés esetében jelen Szerződés
vonatkozásában gázévnek rninősül a öldgázellátás kezdete és a gázév vége, l|Ietve a gázév
kezdete és a Szerződés megszúnése közötti időszak is. Gázévnek minősül továbbá a Szerződés
szerinti íiildgázellátás kezdete és a Szerződés megszűnése közötti időszak is, amennyiben az
egy gázéven belülre esik.

Gázl-rót-rap: adott naptári hónap első gáznaplának kezdetétől ugyanazon naptári hónap utolsó
gáznapjának végéig tartó időszak.
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Gáznap,. az adottnaptári nap reggel 0ó:00-tól a következő nap reggel 06:00-ig tafió időszak.

Gáztechnikai nonnál m3: az a gáztnennyiség, arnely 288,15 K hőmérsékleten és 101325 Pa
nyomáson 1 m3 térfogatot foglal el, Méftékegysége: gnm3.

KÖzvetített Szolgáltatás: a mindenkori számviteli törvény szerint értendő fogalorn, rnely jelen
Szerződésben a számla kibocsátó által, a közvetített szolgáltatás ellenértékeként megfizetett
összegen felüli további díjat, költséget, vagy ellenértéket nem tafialmazó szolgáltatás.

korlátozás: az egyes korlátozási kategóriákba besorolt felhasználók gázfogyasztásának
csökkentése vagy megszüntetése annak érdekében, hogy az együttműködő ftldgázrendszeren,
vagy annak egy részén a hidraulikai egyensúly fenntartható, vagy helyreállítható legyen.

Minőségi hiba: ameruryiben a szerződésben kikötött ftildgázminőségtől az ott meihatáíozott
értéket meghaladó eltérés ál1 fenn, mely a jelen Szerződés 7. pontjában meghatározott
jo gkövetkezményekkel j ár.

MSZKSZ díi: a foldgáz biztonsági készletezésről szőlrő 2006. évi XXVI. törvény alapján a
Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tészére a Kereskedő által fizeterrdő tagi
hozzáján:,lás.

Szerzódés: A Kereskedő és a Felhasználó közötti jelen foldgáz adás-vételi szerződés.

Uzleti titok: a 2018. évi LIV, tv. 1. §-ában meghatározott jelentéssel bír.

űzletszabályzat (üsz): kereskedő jelen szerződés alaplát képező közbeszerzési ajánlat
keltezésének napján hatályos, a MEKH által jóváhagyott íiildgáz-kereskedelmi
üzletszabályzata. (Az izletszabályzat jelen szerződés aláírását követő időpontban való
módosulásának Felhasználóval szembeni hatálybalépéséhez szükséges, hogy Kereskedő e
módosulásokat Felhasználó részére küldött írásos bejelentéssel külön is Felhasználó
tudomására hozza, az üz7etszabá|yzat általános szerződési feltételnek tekintett részei
Felhasználó hátrányára való módosulása esetén a rnódosult részek Felhasználóva| szembeni -
szerződés vonatkozásában való - alkalmazásához szükséges a hátrányos rendelkezések
FelhasználÓ általi kifejezett irásbeli nyilatko zattal vagy ráutaló rnagatarlással való elfogadása
is. Amennyiben a Felhasználó a Kereskedő általi érlesítést követő 30 napon belül nem
kifogásolja az üzletszabályzat módosult részét, úgy az aF e|használó ráutaló rnagatarlása folytán
ellogadottnak minősül.)

Rendszerhasználati díi (RHD): a Szerződés 11,3. pontjának nregfelelóen rneghatározott és a
Szerződés 11.6. pontja szerint negfizetett rendszerhas znáIati ár, mely rendszerhasználati
Forgalrni díjat és rendszerh aszná7aíi Kapacitásdíjat jelent.

Nap: a szerződésben napként meghatározott olyan idő, arnely naptári napot jelent (a naptári
naptól való eltérést a Szerződés külön jelöli, pl, nrunkanap, vagy banki nap jelöléssel).

3. A Szerződés tárgya

3.1 A Felek rnegállapodnak, hogy a Felhasználó jelen Szerződésben rneghatározott
felhasználási helyei vonatkozásában felrnerülő foldgázigényét - a Szerződés hatálya alatt - csak



a Kereskedő, r-nint ffilclgáz-kereskedelmi rnúködési engedélyes által, a jelen Szerződés alapján
rendelkezésre bocsátott (Felhasználónak értékesített) vezetékes íöldgázzal elégíti ki,

A íiildgáz értékesítés és adásvétel részletes feltételeit és a Kereskedő kötelezettségvállalásait, a

Kereskedő által nyújtott teljesítés körülményeit a jelen Szerződés teljes körűen tartalmazza,
ennek rnegfelelően, a Szerződés megkötését (annak aláírását) megelőzően, illetve a Szerződés
aláírását követően a Felek bármelyike által megtett közlés, vagy nyilatkozat, továbbá bármely
a szerződéses jogok gyakorlásával, vagy kötelezettségek teljesítésével - vagy a jogok
gyakorlásárrak, kötelezettségek teljesítésének elősegítésével -, továbbá a Szerződés
végrehajtásával összefliggésben folytatott eljárás, kifejtett magatarlás, továbbá bármely
gyakorlat csak akkor értelmezhető a Szerződés részeként, !:,a ana a Szerződés kifejezetten
lehetőséget ad. Felek jognyilatkozaía csak akkor módositja a Szerződést, ha a jognyilatkozat

maradóktalanul megfelel a Szerződés 21.1 pontjában meghatározott szabályoknak és kimeríti a
Felek által ekként meghatározott alaki és tartalmi követelményeket.

A jelen Szerződés alapján és az ott meghatározott feltételek szerint a Kereskedő eladja, a

Felhasználó pedig megvásárolja a Szerződés 1 .4. pontjában - a Szerződésnek megfelelő eltérési
szabályokkal és mértékkel- meghatározott ftldgáz mennyiséget a Szerződéshatálya alátartozó
felhasználási helyek floldgáz ellátásának biztosítása érdekében. A Szerződés tárgya, hogy a

Felhasználó, a jelen Szerződésben megjelölt felhasználási helyeinek ellátásához szükséges
foldgáz rnennyis égelkizárólag a Kereskedőtől vásárolja meg. A jelen Szerződés és rnellékletei
szerinti feltételek alapján Kereskedő köteles a Szerződésben meghatározott áron és ott

meghatározott rnennyiségi és minőségi követelrnérryek szerint a Szerződés hatálya alatt
Felhasználónak ftldgázt értékesíteni, Felhasználó a szállított ftildgáz ellenértékét a
Szerződésben m egj,atátozott feltételek szerint köteles megfizetni.

3.2 Kereskedő teljes körű, az együttműködő foldgázrendszer használatát is biztosító
öldgázellátást nyújt Felhasználó részére, amire tekintettel Felhasználó az őt jogszabály alapján
rnegillető, a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges (szállítói, tárolói és elosztási)
renclszerkapacitások tekintetében a rendelkezési jogot a GET '72. § (8) bek. alapján - a jelen
Szerződés időtaíamára, legfeljebb a Lekötött kapacitás 1.5. pont szelinti mértékéig átadja

Kereskedő részére, aki a Szerződés szerinti ellátás érdekében a szükséges rendszerhasználati
szerződések megkötését biztosítja. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés megszűnésével
egyidejűleg minden különösebb intézkedés nélkül a rendszerhasználati kapacitások feletti
rendelkezési jog visszaszáll Felhasználóra - illetve abban az esetben, ha a felhasználási hely
Felhasználó részéről átruházásra kerü1 valamely más jogalanyra, a Felhasználói jogutódra -,

Kereskedő a kapacitások feletti Felhasználót megillető rendelkezési jog biztosításához
szükséges intézkedéseket a Szerződés megszúnésének időpontja hatályával a Felhasználó külön
felhívása nélkül is köteles megtenni, azaz a rendelkezésére bocsátott rendszerkapacitásokat
Felhasználónak - vagy a Felhasználó által megnevezett más foldgáz-kereskedőnek, illetve a

felhasználási hellyel rendelkező jogalanynak, illetve e jogalany által megjelölt fo|dgáz-
kereskedőnek - köteles kereskedő átadni.

Kereskedő kötelezettséget vállal, hogy a Felhasználó ellátáshoz sziikséges ftildgázmennyiséget
beszerzi, annak a felhasználási helyre való eljuttatásához szükséges rendszerhasználati
kapacitásokat biztosítja (e kapacitásokat a GET VHR 2618. § (3) és (4) bekezdéseinek
figyelembevétele mellett a kereskedőváltás során átveszi - amerulyiben kereskedőváltásra sor
kerül), és a Szerződésben rneghatározott loldgázrnennyiséget a Felhasználó részére a
Szerződésben foglaltaknak megfelelően érlékesíti, ezerr túl köteles Kereskedő arra is, hogy a
Felliasználó ellátása érdekében, a szerződés hatályát követő Gázévre vonatkozó
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rendszerhasználati kapacitásokat - a Felhasználó jelen Szerződés 1. sz. mellókletében
meghatározott felhasználási helyeire , a Felhasználó igényei szerint a Szerződés időszakát
követő gázévre lekösse a Szerződés 6.3. pontjában meghatározottak szerint (Felek ennek
alapján abban is megállapodnak, hogy a Szerződés 6.3, pontjának rnegfelelő kapacitáslekötés
vonatkozásában a Szerződés hatályát követő Gázévet kapacitáslekötési időszaknak tekintik).

3.3. A felhasználási lrelyek száma - a Szerződés hatálybalépését követóen, ajelen S zerződésben
foglaltak szerint kifejezett Felhasználói kezdeményezésre növekedhet a Szerződés
hatálybalépésének időpontjára meghatározott felhasználási helyek szárnához képest. Erre
tekirrtetiel kereskedő nem utasíthatja vissza a javára szóló és a jogszabályoknak megfelelően
kezdeményezett kereskedóváltást. Az igy meghatározott kereskedőváltással éíintett
felhasználási helyekre eső fiildgázfelhasználás a Szerződött Földgázrnennyiség, illetve a
Maximum Szerződött Mennyiség mértékét nem változtaíja meg, azaz a Felhasználó jelen
Szerződés alapján fennálló mennyiségi átvételi kötelezettsége és a Kereskedőt terhelő teljesítési
kötelezettség a felhasználási helyek szárnának a bővülése ellenére is az 1,4. pontnak
megfelelŐen ál1 fenn. A Kereskedő köteles a kezdeményezett kereskedóváltást végrehajtani és
a kereskedőváltással érintett felhasználási helyeket jelen Szerződésnek megfelelően ellátni. A
Szerződés 1. színní melléklete a jelen rendelkezésnek megfelelően végrehajtott sikeres
kereskedőváltás időpontjával módosul és a melléklet kiegészül a kereskedőváltással érintett
felhaszrrálási helyekkel és a felhasználási helyekhez kapcsolódó - a Szerződésben
meghatározott - adatokkal.

A felhasználási helyek számának ajelen pontnak rnegfelelő változási lehetősége a Kbt. 141. §
(4) a) pontja szerinti szerződésmódosításnak minősül.

4. Átadási pont

4.1 Az Átadási pont, egy adott felhasználási hely vonatkozásában a Felhasználó felhasználási
helyeit ellátó ftildgáz elosztóvezetéknek az adott felhasználási hely telekhatárára eső - a
csatlakozási szerződésben me ghalározott végpontja. A foldgáz átadása a Felhasználó részére
az Atadási ponton történik. Felhasználó a foldgázt az Átadási ponton veszi át saját felhasználás
céljából, azaz F elek a foldgáz továbbadását kizárják. A Felek a jelen Szerződésben Átadási
pontként hivatkozott fogalom alatt a jelen szerződéses pontnak megfelelően leírlakat értik.

4.2 A Szerződ,és szerinti átadási nyomás teljesítésének, valamint a Felhasználóra való
kárveszély átszállásának helye az Átadási pont.

5, Szerződött Földgázmennyiséggel kapcsolatos jogok és kötelezettsógek

5.1 Szerződött Földgázrnennyiség megengedett eltérése: + 20 21, (Maximális Földgáz
Menrryiség). Felhasználó jogosult a Szerződött Földgázmennyiség feletti öldgázrnennyiségnek

a Maximum Szerződött Mennyiség értékéig törlénő - a megvásárlására a versenyújranyitás
ajánlattételi felhívása szerint,

5.2 Mennyiségi hibának számít, ha a Felhasznál ó ftldgáz átvétele a Minimum Szerződött
Mennyiség 85 %-álól elrnarad (Alulvételezés) vagy túllépi a Maximunr Szerződött
Mennyiséget (TÚlvételezés). Alulvételezés esetén a hatósági alapon álló korlátozásból fakadó
(9. pont szerint), továbbá a Kereskedő érdekkörében, vagy hibájából, valarnint a vis maior
következtében nern teljesült átvétellel a rnennyiségi eltérést csökkenteni kell. q4

otaa / a'l 
(



5.3 Fellrasználó vállalja, hogy a Sz erződéshatálya alatt a Felek által meghatározott teljesítmény
és ütemezés szerint lendelkezésére bocsátott ftildgázt a Szerződésben foglalt feltételekkel az
Átadási ponton saját rnaga számára átveszi. Felek a fo|dgáz továbbadását a Kereskedő
belegyezéséhez kötik, e8}uttal íögzítik, hogy a Felhasználó felhasználási helyein átvett lo1dgáz
esetlegesen olyan ingatlanrészekben is felhasználásra kerülhet, amely nem FelhasználÓ, hanem
vele szerződéses jogviszonyban álló más al,any használatában ál1,, az ilyen földgázfelhasználást
Felek nem minősítik öldgáz továbbadásnak, Felhasználó kijelenti, hogy a felhasználási
helyeken un. teleplrelyi szolgáltatás nem folyik.

6. Lekötött kapacitással kapcsolatos jogok és kötelezettségek

6.1. Felhasználó nyilatkozik, ltogy a Szerződésben meghatározott felhasználási helyeken - a

Felhasználót a Szerzódés hatálybalépését megelőzően ellátó loldgázkereskedő részére - a

rendszerhasználati kapacitások lekötéshez szükséges igényeit a Szerződés 1.5. pontjának
megfelelő Lekötött kapacitás igénybevételéhez megadta, amely alapján a rendszerhasználati
kapacitások lekötésre kerültek, így a Felhasználő tológázellátásához szükséges Lekötött
kapacitást a Felek a Szeuődés 1.5. pontja szerinti veszik figyelembe.

6,2 Felek megállapodrrak abban, hogy Kereskedő a Szerződés teljesítéséhez szükséges a 6.1.

pontnak megfelelően lekötött rendszerhasználati kapacitásokat, a vonatkozó jogszabályok
szerint és GET VHR 2618, § (3) és (a) bekezdéseinek alkalrnazásával - köteles a

kereskedőváltás végrehajtása során átvenni a korábbi fiildgázkereskedőtől (Felhasználó felel
azért, ha a rendszerhasználati kapacitások a Lekötött kapacitás mérlékéig a kereskedőváltás
során a Kereskedónek nem kerülnének átadásra, vagy az átadás valamely okból késne).

Kereskedő a Szerződés teljesítéséhez általa szüksógesnek nem tartott szállítói betáplálási ponti,
illetve tárolói kapacitások átvételét a jogszabályok szerinti felhatalmazás mellett akkorjogosult
megtagadni, ha biztosítani tudja a Felhasználó felhasználási helyeinek ellátását a Szerződés
szerint. A kapacitások átvételének megtagadásával kapcsolatos döntésért valamint a

Felhasználó felhasználási helyeinek ellátásáen a Lekötött kapacitás mérlékéig - Kereskedő
teljeskörűen felel Felhasználóval szemben.

6,3 A Szerződés 1 .5. pontja szerint meghatározott Lekötött kapacitás a vonatkozó jogszabá|yok
alkahnazásával és a Kereskedő egyetérlésével módosítható. Felhasználó tudornásul veszi, hogy
a Lekötött kapacitás csökkentésére gázéven belül nincsen lehetóség. Felhasználó egyúttal
kötelezettséget vállal arra,hogy a Szerződés hatályát követő Gázévre anennyiben ér,vényes

foldgáz_kereskedelrli szerződést a felhasználó a Kereskedővel vagy más ftildgázkereskedővel
még nem kötött - a Kereskedő felhívására megadja az Kereskedőnek a Szerződés hatálya alá
tafiozó felhasználási helyekre vonatkozó éves kapacitás igényét, amely figyelembe vételével a
Kereskedő a gázéves kapacitásokat lekötése érdekében intézkedik. Ha a Felhasználó amegadott
határidőig nem ad éves igénybejelentést a Kereskedőlrek, úgy a Kereskedő a Felhasználó
számára gázéves kapacitást nem köt le. Az igénybejelentós elmulasztásából vagy késedelrnes
teljesítéséből származő minden felelősség a Felhasználót terheli.

Felek rögzítik, hogy az adott felhasználási hely foldgázellátásból való végleges kikapcsolása
esetében is köteles a Felhasználó megfizetni a Kapacitásdíjat a szerződéses időszak alatt, a

Szerződés hatályának végéig.

7. Földgázminőség
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7,1 A Felhasználő részére átadott ftldgáz minösége rnegfelel a vonatkozó minőségi
előírásoknak (a foldgázszá||itási rendszerüzemeltetőnek a Szerződés hatályának rnegfelelő
időszakra érvényes minőségi elszámolása). A ftildgáz szagosított formában kerül átadásra a
Felhasználónak.

].2 Jellemző fiitőéfiéket - és a flitőérték MJ és kWh rnérlékegységek szerinti átváltását -, a
ftildgáz minőségére vonatkozó más előírásokat a foldgázszállitási rendszerüzemeltető
határozza meg, a flitőálék a Szerződés 7.1. pontjának megfelelő minőségi előírásoknak kell,
hogy rnegfeleljen, amely jellemző fiitőéfiék a szerződött flitőérték (az átváltási éíték a
szerződés megkötésének időpontjában: 3,2491).

Minőségi hibának tekintendő, ha a ftildgáz fűtőértéke nem felel rneg a Szerződött fiitőértéknek.

7.3 Átadási nyomás

A ftildgáz Átadási ponton történő átadása Felhasználónak a Felhasználási hely jellemzőinek
megfelelő nyomásotl történik. Az Átadási nyomás nem csökkenhet a minimurn érlék alá.

Minőségi hibának számít a loldgáz nyomása - mint minőségi elern szernpontjából ha az a
minirnum álék alá csökken, kivéve a szerződés szerint megfelelő időben előre jelzett
karbantarlási munka, a gázátadó állomáson fellépő nem nonnál üzemmenet, vagy a vis maior
esetét. Az átadási nyomásért a rendszerüzemeltetői engedélyesek felelnek.

7.4 Minőségmérés

Az ellátórendszerbe betáplált ftldgáz minőségének mérése a fbldgázszállítási
rendszerÜzemeltető feladata, aki felelős a fiildgáz minőségének dokumentálásáért és a minőség
méréséért a rendszerhasználóval szemben.

1.5 A fÓldgázszállítási rendszerüzemeltető által szolgáltatott minőségi jellemzőket a Felek a
jelen Szerződés szerinti ftldgázmennyiségi elszámolásukhoz elfogadják.

7.6 Minőségi kifogás eljárásrendje

1.6.1 Ha a loldgáz minőségi paraméterei igazoltan nern elégítik ki a jelen Szerződésben
rÖgzített rninőséget (specifikáción kíl.ili ftildgáz), akkor a Kereskedő arrnak tudomására jutását
követően haladéktalanul köteles a specifikációtól való eltérésről a Felhasználót írásban
értesíteni.

'7 .6.2 Ha az e|térő minőségű foldgázről Felhasználó rnás rnódon szerez tudomást, a minőségi
adatokkal szemben kizáró|ag írásban emelhet kifogást a Kereskedő felé azzal, hogy az
elszámolás alapját érintő ftildgázminóségi reklamáció akkor lehet rnegalapozott, ha a
Felhasználó aZ észlelt minőségi hibát haladéktalanul, de 1egkésőbb a tudomásszerzést követő 2
(kettő) munkanapon belül - legfeljebb a minóségi hiba rnegszűnését követő 30. (lrannincadik)
trapvégéig bejelentette.

Kereskedő a Felhasználó bejelentését követően haladéktalanul
reklarnáció kivizsgálását, amelynek során a íiildgázszállítási és más
kizáró|ag Kereskedő jogosult eljámi,

rnegkezdi a rninőségi
rendszerüzemeltető felé



7.6.3 Felhasználó minőségi kifogásának megalapozottsága esetén Kereskedő u .rtikséges
korrekcióról intézkedik, illetve Felhasználó jogosult a jelen Szerződésben úgzitetí
jogkövetkezményeket érvényesíteni kereskedőve] szetnben, A minőségi hibának megfelelő
rnéltékberr a Felhasználó foldgázátvételi kötelezettségét konigálni kel1.

Ameruryiben Felhasználó minőségi kifogását Kereskedő nem tartja megalapozottnak,
Felhasználó kifogását elutasítja és a fildgáz értékesítést ajelen Szerződés rendelkezései szerint
folytatja, amely esetben a Felhasználó igényét a szerzódés 30. pontja szerint érvényesítheti.

8. Fogyasztási igénybejelentés

A gázfelhasználással kapcsolatos igénybejelentést (nominálást) a Kereskedő saját

érdekkörében és felelősségére végzi. A nomináláshoz Felhasználó tájékoztató jelleggel - a

Szerződés 1. sz. melléklete szerint - megadja a havi tervezett gázfe|használási igényeit. A havi
gázfelhasználási érlékekben teívezelt változásokat Felhasználó a Szerződós 2Ó. ponda szerint
közli Kereskedővel. A Felhasználó felhasználási helyével kapcsolatos igénybejelentési hibával
összefiiggő felelősség kizárólag a Kereskedőt terheli.

9. Korlátozás

9,1, Földgázellátási válsághelyzet, Vagy egyéb a öldgázellátást érintő korlátozás esetén a
korlátozást a vonatkozó jogi szabályozás és hatósági elóírások szerint a rendszeózemeltetői
engedélyesek hajtják végre, abban a Felhasználó a korlátozható kate gőriába tartoző felhasználói
körben meghatározott korlátozási sorrendben együttműködik. A jogszabályban (a szerződés
aláírásakor: 11012020. (IV. 14.) Korm. rendelet) előírtaknak nregfelelően, a fentiek szerint
elrendelt felhasználói korlátozás minden esetben a teljesítés jogszeni megtagadásának minősül,
A Felhasználó a korlátozás elrendelése esetén köteles a rendszerüzemeltetői engedélyesek
jogszeni utasításait végrehajtani.

A korlátozással érintett, annak megfelelő mértékú gáztnennyiség a Felhasználó Ítjldgázátvételi
kötelezettségét csökkenti.

9.2 A Felhasználó által lekötött ftjldgázteljesítmény korlátozási besorolását a Felek a Szerzódés
aláírásakor hatályos jogi szabályozás szerint határozzák meg.

9.3 A l(ereskedő az Elosztőt Engedólyes bevonásával ellerrőrizheti a korlátozás végrehajtását a
Felhasználó Átadási pontjánál a mérő távleolvasása vagy helyszíni leolvasás alkalmazásával.

9.4. Amenrryiben a Felhasználó a GET 3. § 75. pontja szerinti, alapvető szociális szolgáltatónak
minősül, úgy az errcJ, szóló nyilatkozata a Szerződés 5. számú rnellékletét képezi.

9.5. Amennyiben Felhasználó korlátozási besorolásához szolgáltatott bármely adatában

változás következik be, erről Kereskedót haladéktalanul írásban értesíteni köteles rnelynek
elrnulasztásából ereclő rnindennemű kárért felel. A korlátozási besorolás megváltozását
Kereskedő írásban igazolja vissza Felhasználó felé, amely egyben a Szerződés rnódosítását is
jelenti,

10. Gázmérés és elszámolás rcndie

10,1 A fiildgázfelhasználris mérése
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A Felhasználó részére átadott fiildgázmennyiség mérése a felhasználási helyeken í'elszerelt
hiteles rnérési rendszerrel törlénik. Felhasználó felhatalmazza a kereskedőt arra, hogy a
Szerződóssel érintett felhasználási helyeknek - a Szerződ,és hatálya alatti fi)ldgázfelhasználásra

vonatkozó mérési, elszámolási adatokat a GET 17. § (2) bek. aIapján az illetékes elosztói
engedélyestől 1ekérje, az adatokat átvegye.

Felhasználási helyen a rnérőleolvasásra az Elosztói Engedélyes eljárása szerinti időben és
gyakorisággal, de legalább évente, kerül sor. A leolvasás távméréssel (amennyiben a
felhasználási helyen távrnérésre alkalmas fogyasztásmérő van felszerelve), vagy közvetlen
(személyes) leolvasás útján valósulhat rneg. Abban az esetben, ha a felhasználási lrelyek
valamelyikén az adott gázhónapta nem állnak rendelkezésre leolvasott mérési adatok úgy a
Felek, az adott felhasználási helyen a Felhasználó által közölt ftjldgázmennyiség (diktálás) vagy
az 7. sz. mellékletben Írtak szerint meghatározott havi gázmennyiségi adatok alkalmazásával
szárnolják el a Felhasználó által átvett gázmennyiséget, a Felek közötti - a Szerződés 20.2.
Pontja szerint rneghatározott - végleges elszámolás feltételével. A Felek a mérési rendszerrel
való elszámolást és a Szerződés 20.2 pontja szerinti elszámolást Elszárnolási mérésnek tekintik.
A Felhasználó köteles az Elosztói Engedélyes vagy megbizottja részére a mérő ellenórzését, le-
és felszerelósét előre egyezteíett időpontban lehetővé tenni. kereskedőváltás esetén a
távlehívható rendszenel fel nem szerelt mérővel rendelkező felhasználási helyek tekintetében
a záró mérőáIlás meghatározására a Felhasználó általi diktálással, vagy ennek elrnulasztása
esetén a területileg illetékes íiildgázelosztó általi becsléssel kerül sor. Felhasználó köteles a
szerződéses időszak lejártát megelőzó 30. napig bejelenteni felhasználási helyenként az aktuális
rnérőállást (diktálás).

10.2 Elszámolás

A Felek közötti mennyiségi elszámolás alapját, a Felhaszná|ó részére az Átadási ponton átadott
földgázmennyiségből számított íiítőéíték MJ értékének kwh értéke képezi. Felek rög zitik,hogy
a fiitőéfték MJ és kwh mértékegységek közötti átváltását a szerződés 7.2. pontjának megfelelő
éíéken végzik.

A Szerződés lratálya alatt - Kereskedő által átadott és Felhasználó által átvett - teljes
ÍÖldgázmennyisé g meghatározásához és az elszámoláshoz vett gázmérési adatok rögzítósére a
Szerződés 10.1. pontjában írt rendelkezéseket kell alkalrnazni.

A Felhasználó ajelen szerződés aláírásával elfogadja, hogy az Elosztói Engedélyes, vagy annak
megbízottja a ftildgázmérőt leolvassa, a rnérési adatokat tárolja, és kijelenti, hogy ezen - a
lriteles mérésnek rnegfelető adatokat a szerződés szerinti elszámolás alapjául elfogadja. A
távmérésben részesülő f,elhasználási helyek adataihoz biztositani kell a Felhaszrráló részére való
hozzáférést, olyan rnértékben, amilyen mértékben a területileg illetékes elosztó a l(ereskedő
részére biztosítja. Kereskedő a Felhasználó tényleges íbldgáz felhaszn álását az Elosztói
Engedélyes adatszolgáltatása alapján állapítja meg.

A tárgyhavi elszárnolás a távméréssel nem rendelkező felhasználási helyek esetében _ kivéve,
ha az elosztói engedélyes által elvégzett leolvasás eredmétrye az elszálolási időszakra
rendelkezésre áll - a jelen szerződés 1. sz. mellékletében megadott tárgyhónapra (mint
Gázhónapra) vonatkozó gázmennyiségekkel, míg a távrnért felhasználási helyek esetében a
mérő havi (Gázhavi) mérőállása alapján, a Kereskedő elszáInolási rendszerében rőgzitett
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minőségi adatokból szárnolt korrekciós tényezővel átszárnított gáztechnikai nomál
köbrnéterből számított hórnennyiség alapján történik.

Vevő elfogadja a távadatgyújtő berendezéssel nem felszerelt telephelyek tekintetében az éves

1eolvasási időponthoz kötődő elszámolási kezdó dátumot, azzal, hogy Eladó havonta egy
részszámlát állíthat ki, amelynek elszámolási időszaka nern naptári hónaphoz kötődik, hanem

az e|őző éves 1eolvasási időponttól számított egy-egy hónapra szó1.

Arnennyiben a felhasználási helyen felszerelt gáznérő a fogyasztást nem, vagy hibásan méri,

vagy a gázrnéíő hitelesítési ideje lejárt, az elszámolás alapjául szolgáló foldgázmennyiség
rrreghatározása, az illetékes Elosztói Engedélyes izletszabályzatában meghatározott módon
történik.

Ha az Elosztói Engedélyes a mérő leolvasását nem tudja elvégezni, vagy nem ál1 rendelkezésre
leolvasott mérési adat (mérési adatként kell figyelembe venni a Szerződós 20.2. pontjában

szabályozottak szerint, a Felhasználó által leolvasott adatokat is), az elszámoló számla alapját
képező fogyasztásmennyiséget az Elosztói Engedélyes jogosult becsléssel megállapítani, Ha a
becslést követően valós mérőállás á1l rendelkezésle, a tényleges fogyasztásmennyiséget a két
ismer1 mórőállás közötti időszakra arányosan (naptári napokra, mint gáznapokra egyenlően)
kell felosztani, és a becslés alapján kiállított számlát elszárnolni.

Ha a Fellrasználó a mérő leolvasását nem teszi lehetővé vagy gáíolja, Kereskedő jogosult az

aktuális elszámolási időszakra az utolsó mérőleolvasás felhasználás adatain alapuló, területileg
illetékes elosztó által becsült mérőállás figyelembevételével számlát kibocsátani.

10.3 Elszámolási időszak

A Felek megállapodnak, hogy a ftldgázfogyasztás mennyiségi és teljesítménnyel összefiiggő
díjainak elszámolása a Szerződés megszűnése időpontjában való végleges elszámolás
feltételével _ Gázhónapra történik, Felek rögzítik, hogy a Szerzódés hatályának megfelelŐ teljes
időszakot is elszámolási időszaknak tekintik.

A mérőleolvasás adatai szerint a Kereskedő álta1 a leolvasást megelőzően végzett
elszámolásokat korrigálni kel1.

11. AZ átadott földgiz ára

11.1 Felhasználó ajelen Szerződés szerinti fijldgáz értékesítéséért díjat fizet, amely két részbŐ1

tevődik össze:
a) Földgáz termék ára (ez magában foglalja a ftldgáz molekula árát és a Kereskedői

teljesítések és kötelezettségvállalások teljes ellenéfiékét),
b) Rendszerhasználati ár.

1\.2. A Szerződés teljes időszakára a Felek a Földeáz termék árát (P*) a következők szerint
határozzák meg,.

Pe= l5,115 Ft/kWh (a fo|dgáztemék ára, arnely a Szerződés időszaka alatt állandó és arnely a

Kereskedőnek a Szerződés megkötését jelentő versenyújranyitás során tett ajánlatának
érlékelésre kerülő elemét is jelenti, a foldgáztermék árát csak a Szerződés 21.1. pontjárrak
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megfelelő - szerződésmódosítás útján módosíthatják Felek, a loldgáztelrnék ára a Kereskedő
egyoldalú nyilatkozata alapján, vagy az ÜSZ rendelkezése szerint nem módosulhat).

Pg - elem fűtőértékének a meghatározása és annak kWh értékre törtónő átváttása a
Szerződés 7.2. pontjának megfelelő adatokkal 15oC-on történik.

11,2.1 A P* árat a Szerződés teljes időszaka alatt állandó érléknek kell tekinteni.

11.2.2 A Felhasználó a Szerződés jelen pontjában meghatározott fildgáz termék árat köteles
Kereskedőnek a Szerződés 12. pontja szerint megfizetni.

11.3 A Felhasználó köteles továbbá megfizetni Kereskedőnek a Rendszerhasználati árat - a
mindenkor érvényben lévő hatósági díjszabás (hatósági ár) figyelernbevételével, a jelen
Szerződésnek rnegfelelően megh atározott mértékben - a Szerződés 12. pontjában írtak szerint.

11.3.1 A Rendszerhasználati ár áll a Kapacitásdíjból és a Forgalmi díjból, A Kapacitásdíj
magában foglalja: a 20 :n'3/n és afeletti névleges összkapacitású felhasználási helyek
tekintetében, amelyek távmérővel rendelkeznek a tárolás díját, elosztási kapacitásdíjat,
szállÍtási kapacitásdíjat, mig a 20 rn3/h alatti névleges összkapacitású felhasználási helyek,
illetve a 20 m3/h és afeletti névleges összkapacitású felhasználási helyek tekintetében, amelyek
távmérővel nem rendelkeznek az alapdíjat is. A Forgalmi díj magában foglalja: a szállitási
forgalmi díj, elosztási forgalmi díj, tárolási forgalmi díj, szagosítási díj ténylegesen átvett
fiJldgáz mennyiségre eső részét.

11.3.2 A Kapacitásdíj meghatározásánál a Felhasználő számára a szerződéssel érintett
felhasználási helyekre a Szerzódés időszakara az 1.5. pontnak megfelelően meghatározott
Lekötött kapacitás igénybevételéhez szükséges rendszerhasználati kapacitásokat kell
figyelembe venni akként, hogy a Kapacitásdíj meghatározásához alapul vett rendszerhasználati
kapacitások éú,éke, Szerződés 1étrejöttét megel,őző, ahhoz kapcsolódó versenyújranyitás során
Kereskedő ajánlati kötöttségével megadott Kapacitásdíj meghatározásáh oz számitott
(Kereskedő által az ajánlattételhez figyelembe vett) rendszerh asznáIati kapacitások métékét
nem haladhatja meg.

1 1 .3.3 A rendszerhasználati ár meghatározása:

- a Kapacitásdij esetében a
(i) a 20 rn3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező

fellrasználási helyek tekintetében kWh./h elszámolási egység,
(ii) a 20 m3/h, vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásrnérővel rendelkező

felhasználási helyek vonatkozásában kWh/h elszámolási egység;

a Forgalmi díj esetében MWh elszárnolási egység alkalrnazásával történik,

11.3.4 A Kapacitásdíj és Forgalmi díj éfiékei felhasználói kategóriák szerint (Kereskedőnek a
jelen Szerződés alapját adó versenyújranyitásban vett ajánlati kötöttsége alapján) felhasználási
helyenként külön-kiilön kerülnek alkalmazásra a Szerződés 3. sz, mellékletében meglratározott
értékek szerint (a 3. sz. rnellékletben felsorolt árak ós díjak a Kereskedőr-rek a Szerződés
megkötését jelentő verseny
jelentik).

újranyitás során tett ajánlatának értékelésre kerülő elemeit is
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11.3.5 Kereskedő, a Szerződésben meghatározolt fe|használási helyek vonatkozásában
felhasználási helyenként külön-külön éruényesíti a 1 1 .3.4 pontban rnegadott Kapacitásdíjat. A
Szerződés időtarlarna alatt a Kapacitásdíj érvényesítése:

(i) a 20 rn3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező
felhasználási helyek, illetve a 20 m3ll,t, vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású
fogyasztásrnérővel rendelkező, de távmérővel fel nem szerelt felhasználási helyek
tekintetében a fogyasztásmérő névleges (össz)teljesítménye alapján,

(ii) a 20 m3/h, vagy annál rragyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező,
távrnérővel felszerelt felhasználási helyek vonatkozásában a Lekötött kapacitás kWh/h-
ban kifejezett értéke alapján történik.

Kereskedő a Forgalmi díjat szintén felhasználási helyenként külön-külön érwényesíti a11.3.4.
pontnak megfelelő méíékben.

11.3.ó A rendszerhasználati díjakra vonatkozó 1ogszabály, valamint a MEKH hatósági
határozalának - a Szerződés aláirását követő - változása esetén a 11.3.4. pont szerinti
Rendszerhaszn álati árat Kereskedő jogosult - díjcsökkenés esetén köteles - az
árváltozásnak megfelelően, a jogszabály, illetve hatósági határozaí módosítás hatályba
lépésével negegyező időponttal, az árváltozás mértékének megfelelően - rnódosítani
(díjcsökkenés esetén csökkenteni). Abban az esetb en,ha az áwáltozás a hatósági árat módosítja,
a Kereskedő köteles a Szerződés 11.3.4. pontjában meghatáíozott Rendszerhasználati árat

Felhasználóval szemben igazolni. Kereskedó köteles az árváltozást követően a

Rendszerhasználati ár módosulása esetén - illetve a Szerződés 3.3. pontjában meghatározott
esetben, ha az 1, sz. melléklet új felhasználási helyekkel egészül ki a Felhasználónak átadrri

nyomtatott formában és elektronikus dokumentumként is a Szerződés 3. sz. mellékletének
aktlalizált (az árváItozás esetén az árváltozással módosított példányát), továbbá köteles átadni
a Kapacitásdíj és Forgalrr-ri díj felhasználási helyenként meghatározott számitását is. (Abban az
esetben, ha a Szerződés 3.3. pontjának megfelelő módosulása következik be az 1. sz.

mellékletnek, úgy a2. sz. melléklet tartalmát az új felhasználási helyekkel kell kiegészíteni, a
2. sz, melléklet egyéb részeinek változatlanul hagyása mellett.) A Kereskedő által ekként
elkészített és a Felhasználónak átadott 2. sz. rnelléklet, a Szerződés 11.3,4, pontjában ií 2. sz.

rnelléklet helyébe lép az árváltozás hatálybalépésének - a Szerződés 3,3. pontjában
meghatározott esetben a kereskedőváltás végrehajtásának - az időpontjátó|. Az árváltozás az
egyes felhasználási helyeken rTreghatározott rendszerhasználati díjakat az átláItozás arányát
igazol,ő számitás feltételével - módosítja, mely nem minősül a Kbt. 141. § szerinti
szerződésmódosításnak.

11,4 A 11.1-1 1.3 poltban rneghatározott árak nem taia|nazzák,. az errergiaéfiékesítést terhelő
adókat (pl.: a jövedéki adót), a íöldgáz biztonsági készletezési (MSZKSZ) díjat és az AFA-t,
továbbá rnás olyan költségeket és díjakat, valarnint egyéb a jelen Szerződés teljesítéséhez
kapcsolódóan Felhasználót terhelő fizetési kötelezettségeket, amelyeket Kereskedő jogosult
Felhasználóval szemben a jogi szabályozás érlelrrrében érvényesíterri (illetve Felhasználóra
áthádtani).

Az árak nem tartalmazzák továbbá, a fo|dgázvásárlást terhelő és Felhasználó, mint felhasználó
terhére eső állami pénzeszközöket, más járulékos, az állami szabályozásból fakacló költségeket.
Az ár nern tarlaltn azza egyebekben ajogszabályok alapján, vagy jogszabályon alapuló lratósági
határozat szerint esetlegesen ajövőben felmerülő, a floldgáz kereskedelmi tevéker-rységet terhelő
és felhasználókra kifejezett jogszabályi felhatalmazás alapján áthárítható esetleges újabb
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adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és más egyéb költségeket, melyek rnegfizetésóre
Felhasználó köteles, amennyiben ezen adók, illetékek, dijak járulékok és költségek
Felhasználóra történő tovább terhelését jogszabály nem zárja ki,

Felhasználó a vele szemben jelen pont alapján áthárított, vagy érvényesített adókat, díjakat,
illetékeket, járulékokat és/vagy költségeket a szerződés 12. pontja szerint fizeti mcg
kereskedónek.

11.5 A Felek a rendszerhasználattal kapcsolatos Felhasználót terhelő fizetési kötelezettségek
kÖrében rnegállapodnak abban, ho8y a Lekötött kapacitás túllépése esetén pótdíj és más fizetési
kÖtelezettség csak akkor terheli Felhasználót, ha Kereskedőnek is felmerül - az általa lekötött

kaPacitás tűlépése okán pótdíj és más fizetési kötelezettsége. Kapacitástúllépés esetén a
Kereskedő az Uzletszabályzatában foglaltak szerintjogosult eljárni és a Felhasználót díj (pótdíj,
kötbér, stb..1 fi zelésére kötelezni.

11.6 Számlázás

Kereskedő a Szerződés alapján kibocsátott számláit a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti
formában és tartalommal Felhasználó nevére és székhelycímére - vagy az álta|a a szerződés
hatálya alatt, a számla kiállítása előtt legalább 30 (harminc) nappal megjelölt számlafizető
nevére és székhelycímére - állítja ki és küldi meg. A számlák taftalmazzák a következő
azonosító adatokat: felhaszrrálási hely címe irányítószámrnal, a felhasználási hely POD szama
(mérési pont azonosítója) valamint, ha rendelkezésre ál1 a mérési pontonként felszerelt
gáznérők gyári száma. A számlán Kereskedő a Keretrnegállapodásnak rnegfelelő
közbeszerzési díjat is feltünteti.

kereskedő a fenti számlabenyújtási címen kívüli rninden számlabenyújtása a kereskedő
felelősségi körébe tartozik. Amennyiben a Kereskedő által kiállított számla netn Felhasználó
szárnlabenyújtási címére kerül feladásra/kézbesítésre, akkor a fizetési határidő a
számlabenyújtási késedelem idejével (azaz a jelen pont szerinti számlázási címhez történő
iktatásba vételig eltelt idővel) meghosszabbodik.

11.6.1 Az eIszámolás során Kereskedő a Szerződés 1 . sz. rnellékletében megadott í'elhasználási
helyekről külön-külön állít ki számlát tárgyhavonta (mint Gázhavonta). A tárgyhavi számlák
két számlát jelentenek, egyet a rendszerhasználati Kapacitásdíjról és egyet a foldgáztennékről
(ez magába foglalja a rendszerhasználati Forgalmi díjakat is), azzal,hogy az ajánlatt felhívás 1,
számú mellékleténben megjelölt Ajánlatkérők esetében a teljesítés elszámolása a Szerződéssel
érintett rnórési pontokat (POD) magába foglaló gyűjtó számlában törlénik, melynek
eredményeképperr egy elszámolási időszakra valamennyi Fellrasználási Helyre - az olt |évő
mérési pontokra egy szárnla kerül kiállításra.

11.6.2 A számla kiállításával egyidőben Kereskedő - a Szerződésben meghatározott
felhasználási helyek összességére vonatkozóan - a tárgyhónapban kiállított szátnlákról, a
Szerződés 26. pontjában meghatározott kapcsolattartón keresztül, egy szárnlaösszesitőt is küld
Felhasználónak, a Felhasználó által megadott e-mail címre. A számlaösszesítő excel
formátumban készül és a szám7a számlázás szernpontjából valamennyi releváns adatát
tartaltnazza, beleértve a mindenkori gázdi1 egységárát meghatározó térryezőket is,

11.Ó.3 A Felhasználó ellátásával összefiiggésben felmerülő rendszetüasználati árban
meghatározott rendszerhasználati díjakat az e|osztói, szállítói és tárolói engedélyesek rész,'
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Kereskedő íizeti rneg, a rendszerhasználati díjakat a Szerzódésben meghatározott
rendszerhasználati árban Közvetített Szolgáltatásként továbbszámlázza Felhasználónak.

1 1 .6.4 A közbeszerzési díj elszámo|ása

A közbeszerzési díj számítása, megfizetése a 16812004. (V. 25.) Korm. rendelet 12. és 14. §-
aiban meghatározottak szerint történik. A közbeszerzési díj alapja az intézményi foldgáz
energia beszerzés (vételezés) földgáz energia tételének (Földgáz temék ár) és a hozzátarlozó
rendszerhasználati díj (Rendszerh asználati ár) tételének általános forgalmi adó nélkül számított
értéke (azaz az Intézménynek kiszám|ázott F öldgáz termék ár és Rendszerhasználati ár alapú
szárnlaérlék, a túl vagy alulvételezésből adódó pótdíjakra vagy felárra és az elszámolő számla
esetleges Földgáz termék ar és Rendszerhaszná7ati ár a|apú tótelére is előjel helyesen), mértéke
1% + ÁFA. A Földgáz termék ár és Rendszerhasználati ár által nem fedezett egyébiránt a
számlán jogszabály alapj án feltűntetett költségek, díjak, adók nem képezik a közbeszerzési di1

a|apját.

A közbeszerzési dijat az Intézmény a Kereskedőn keresztül flzeti meg a Beszerzőnek. A
Kereskedó a közbeszerzési díjat köteles az egyedi szerződés a|apján végzett teljesítése szerint
járó ellenérték kiszámlázásával egy időben az Intézmény részére kiállított számlán külön
tételként szerepeltetni.

Kereskedő köteles a kjszámlázásra került közbeszerzési díjakról a KEF portálon keresztül
Beszerzőí lájékoztaíni, és a közbeszeruési díjat a keretmegállapodásban foglaltak szerint
B eszerző részóre átutalni.

12. Fizetési feltételek

12.1 A Felhasználó köteles a Szerződés alapján meghatározott Kereskedői teljesítések
ellenértékét (árát), és más reá eső fizetési kötelezettségeit, a kiállított számla szerint Kereskedő
részére banki áhitalás útján HUF fizetőeszközben teljesíteni. Amennyiben a számla formai,
illetve taíalmi szempontból nem fogadható be, a 30 (haminc) napos fizetési határidő - a

Felhasználót terhelő késedelmes teljesítés jogkövetkezményei szernpontjából - a fomai, illetve
tarlalmi szempontból befogadható szátnla kézhezvételétől számítódik. A szárnla befogadása a

Kbt. l35, § (1) bekezdés alapján teljesítésigazolásnak számit, a számlát befogadottnak kell
tekinteni, ha a Felhasználó annak tafialmát a kézhezvéíelt követő 15. (tizenötödik) napig nem
vitatja, A jelen Szerződés tekintetében pénzfizetési kötelezettség szernpontjábÓl banki
átutalással történő pénzfizetési kötelezettség Kereskedő bankszámláján törlénő jóváírásakor
tekinthető teljesítettnek,

A Felek az általános forgalmi adóról szóló jogszabály szerinti teljesítés időpontjának a

vonatkozó számlán feltüntetett esedékessóg időpontját tekintik, amelynek meg kell felelni az
Áfa tv. 58. §. -ban foglaltaknak.

12.1.1 Az egyes számlák:

Elektronikus számlázás a Kbt.21 l A. § rendelkezése alapj án törlénhet.

a) Havi kapacitásdíj szárnla
- A szárnla tartalma: az éves kapacitásdíjak 1/l2-ed része.
- Kiállításának ideje: legkésőbb a tárgyhónapot megelőző hónap 10. (tizedik) napja
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- Fizetési határideje: 30 (harminc) nap (arnennyiben a számla a kiállításától számított 5 (öt)
rnunkanapon belül a kézbesítési címre megérkezik, abban az esetben, ha a számla k ézhezvéte7e
későbbi időpontú, úgy az igazo|t kézhezvételtől számolt 30 (harminc) naptári napos időtaltam
alatt Kereskedő nem tarthat igényt késedelmi kamatra és más a fizetési késedelernrnel
kapcsolatos jogkövetkezmóny alkalmazására).
- tatlalmazza az ene a tételre vonatkozó közbeszerzési dijat
- A szám|ázás pénzneme: HUF.

Felek rögzítik, hogy a kapacitásdíj, alapdíj megfizetése nem minősül előlegnek.

b) Havi alapdíj szárnla
- A számla tartalma: az éves alapdíj 1/12-es része
- Kiállításának ideje: legkésőbb a tárgyhónapot megelőző hónap 10. (tizedik) napja.
- Fizetési határideje: 30 (hanninc) nap (amennyiben a szám),a a kiállításától számított 5 (öt)
munkanapon belül a kézbesítési címre megérkezik, abban az esetben, ha a számlakézhezvéte|e
későbbi időpontú, úgy az igazoltkézhezvéíeltől számolt 30 (harminc) naptári napos időtartam
alatt Kereskedő nem tafthat igényt késedelmi kamatra és más a fizetési késedelemrnel
kapcsolatos jogkövetkezmétry alkalmazására).
- tartalmazza az effe a tételre vonatkozó közbeszerzési díjat
- A számlázás pénzneme: HUF.

Felek rögzítik, hogy az alapdíj megfizetése nem minősül előlegrrek.

c) Havi ftjldqáztemék és forealmi d! számla
- A számla hrtalmazza az elszámolt ftildgázmennyis égeí, a foldgáztennék árát, forgalotnmal
arányos rendszerhasználati díjakat, a fogyasztás után fizetendő ajogszabályban nregl-ratározott
egyéb adót és egyéb díjakat, rnás jogszerű költségeket.
- Kiállításának ideje: a tárgyhónapot követő hó 30. (harmincadik) napjáig.
- Fizetési határideje: 30 (harminc) nap (amennyiben a számla a kiállításától számított 5 (öt)
munkanapon belül a kézbesítési címre megérkezik, abban az esetben, ha a számla k ézhezv étele
későbbi időpontú, úgy az igazolt kézhezvételtől számolt 30 (harminc) naptári napos időtaftam
alatt Kereskedő nem taíhat igényt késedelmi kamatra és más a fizetési késedelemrnel
kapcsolatos jogkövetkezmény alkalrnazására).
- tafialnazza ezekre a tételekre vonatkozó közbeszerzési díjat
- A szám|ázás pénzneme: HUF.

d) Elszámolás (elszárnoló végszámla):
- A Szerződés rnegszűnésekor - és a 20 m3/h alatti rrévleges (össz)kapacitású
fogyasztásmérővel ellátott felhasználási helyeken az eloszíóí engedélyes áItal az elszáno\áshoz
alapul vett gázmérőkön végzett leolvasások adatainak rendelkezésre állása esetén - elszárnoló
szárnla kiállítása történik. A számla tarta|mazza a Szerződés alapján átadott íbldgáz
elszárnolásához szükséges mennyiségi adatot és annak alapját képező nyitó és záró óraállásokat,
valamint a teljes elszárnolási időszakban ténylegesen elfogyasztott leolvasott ,
ftildgázmennyiséget, a ftildgáztermék árát, forgalommal arányos rendszerhasználati díjakat, a
közbeszerzési díjat, a fogyasztás után fizetendó a jogszabályban meghatározott egyéb adót és
egyéb díjakat, jogszerű költségeket, mindezt csökkentve és feltüntetve az e\számolásban az
elszámolási időszak során figyelembe vett, korábban kibocsájtott részszámlák értékével.
- Kiállításának ideje: a 1eolvasást követő 20. (huszadik) napon belül.
- Fizetési határideje: 30 (harminc) nap (amennyiben a számla a kiállításától számított 5 (öt)
munkanapotr belül a kézbesítósi címre megérkezik. Abban az esetben, ha a szárnla



későbbi időpontú, úgy az igazolt kézhezvételtől számolt 30 (harminc) naptári rrapos időtarlam
alatt Kereskedő nem tafihat igényt késedelmi karnatra és más a fizetési késedelerr-rmel

kapcsolatos jogkövetkezmény alkalmazására).
- A számlázás pénzneme: HUF.
- Az elszámolő számláknak taftalmazniuk kell a mérési ponton található rnéróberendezés(ek)
gyárí számát (számait), 1ra ilyenek a Szerzódés 11.6. pontja szerint rendelkezésre állnak,
valamint az elszámolás alapjául szolgáló méft érték adatokat (mérőóra állását).

12.1.2 A Szerződés szerinti késedelmi kamat, pótdíj, a pótdíjat érintő közbeszerzési díj,
behajtási költségátalány díja, illetve kötbér rnegfizetésének esedékessége az azt kiterhelő levél
kellélöl szálnitott l0 (tíz) banki nap.

12.2 AFelhasználó a számlázás (illetve kiterhelés) vonatkozásában írásban, a vonatk oző számla
(illetve kiterhelő levél) kézhezvételét követó 15. (tizenötödik) napig jogosult kifogást
előterjeszteni. A kifogásnak tartalmaznia kell a vitatott adatot, összeget, valamint a kifogás
alaplát képező körülményeket. A Szerződés tekintetében - ideérlve a Szerződés 10.2. pont
alapján végzett Kereskedői becsléshez kapcsolódó, valamint a 11.3.6. pontnak megfelelő
adatszolgáltatás elmaradását, továbbá a 1 1.ó pontnak megfelelő adatok hiányát is - Felhasználó
jogosult szátnlakifogás előterjesztésére, mely számlakifogásnak a kifogással érintett számla
kifi zetésére halasztó lratálya van.

12.2.1 Amennyiben Felhasználó kifogást terjeszt elő, azt a Kereskedó a reklamáció, illetve a

panasz kézhezvételétőt számított legkésőbb 10 (tíz) munkanapon belül elbírálja, amelynek
során szükség esetén egyeztetést kezdeményez Felhasználóval,

12.2.2 Ha Felhasználó Kereskedónek a kifogásra adott válaszát nem taftja elfogadhatónak és

ha a Felhasználó a számlakifogást fenntartja, köteles enő1 Kereskedót írásban, indokolással
ellátva 5 (öt) munkanapon belül értesíteni, az értesítés kézhezvételével a számlakifogás
Kereskedővel szemben hatályban marad. Az értesítés kézhezvételét követően a Felek
bánnelyike kezdernényezheti a 29. pont szerinti bírósági eljárás lefolytatását.

12.3 Amennyiben a jelen Szerződés alapján mindkét Felet a másik Fél részére nem vitatott
fizetési kötelezettség terhel, a l0.3. pont szerinti Elszámolási Időszak vonatkozásában az egyes

Felek tekintetében a Szerzódés szerint fennálló valamennyi fizetési kötelezettség összesítését
követően a Felek e fizetési kötelezettségeiket beszámítás útján jogosultak teljesíteni, a
Felhasználó beszárnítási jogát a Kbt. 135. § (ó) bekezdéséberr foglalt szabályok feltételével
gyakorolhatja,

12,4 Amennyiben bánnelyik Fél a jelen Szerzódésben meghatározott valarnely fizetési
kötelezettségének teljesítésével * a fizetési határidőt követő naptól - késedelernbe esik, a

késedelem időtartamára a késedelrnesen teljesített fizetési kötelezettsége érlékének
megfelelően köteles a rnásik Fél részére késedelmi kamatot fizetni. Fizetési késedelern esetén
Feleket a Ptk. 6:l55 § (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamat fizetósének
kötelezettsége terheli. Felek fizetési késedelrne esetén a kötelezett Kereskedő és a szerződő
hatóságnak minősülő Felhasználó egyaránt kötelesek a másik fél javára a2O16. évi IX. töt-vény

3. § (1) bekezdéséberi foglaltaknak megfelelő behajtási költségátalányt fizetni.

l2.5 Arnennyiben Felhasználó a jelen Szerződésben rneghatározott valamely nem vitatott
fizetési kötelezettségét az esedékesség időpontjáig nem teljesíti, Kereskedő a GET és a GET
VHR. hatályos rendelkezéseinek 1igyelernbevételével a 16. pont szerint jogosult a teljesítést
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mindaddig megtagadni és a gázellátásból kikapcsoltatni, amíg Felhasználó a jelzett
kötelezettségeinek eleget nem tesz (kereskedőnek a teljesítés megtagadási és kikapcsolási joga
csak a kötelezettségszegéssel érintett felhasználási helyekre terjed ki).

12,6, Kereskedő tudomásul veszi, hogy
a) Kereskedő nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével
összefiggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
arnelyek a Kereskedő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Felhasználó
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143, § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

Kereskedő fentiek szerinti kötelezettségvállalását(ait) Felhasználó ellenőrizni jogosult,
melyhez kereskedő köteles minden, a Felhasználó által indokoltan - a kötelezettsóg
teljesítésének ellenőrzése szempontjából - meghatározott dokumentum, vagy irat átadására,
nyilatkozat megtétel ére.

13. Teljesítés szüneteltetése, megtagadása a rendszerüzemeltető által

13,1 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a teljesítés a fildgázelosztói, illetve Foldgázszállitói
engedélyes érdekkörében felmerülő okokból szüneteltethető, ha:

- a száIlitővezeték, vagy az e7osztővezeték karbantarlása, felújítása, átalakítása,
hibaelhádtása, cseréje más módon nem végezhető el,

- új fellrasználó bekapcsolása azt szükségessé teszi,
- a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezések külön jogszabályban rrreghatározott

ellenőrzésének elvégzését igazoló dokumentumot a Felhasználó nem tudja a
íiildgázelosztói engedélyes kérésére felmutatni és a ftildgázelosztói engedélyes
bizonyítja, hogy a csatlako zóvezeték és a felhasználói berendezés nem felel meg a
biztonságossági követelményeknek,

, egyéb, a rendszerüzemeltető üzletszabály zatában meghatározott okbó1.

A szÜneteltetés kezdő időpontját és előrelátható időtatamát, valamint a szükséges biztonsági
intézkedéseket a rendszerüzemeltetői engedélyesek tevékenyégére irányadó szabályok szerint
kÖteles a KereskedŐ, valamint a Felhasználó tudotnására hozni. Ha a szüneteltetés időpontja,
időtartarna változik, erről a kereskedőt és a Felhasználót szintén értesítenie kell a
tevékenységére irányadó szabályok szeint az érintett rendszerüzemeltetői engedélyesnek. A
szüneteltetésről a kereskedő is - a tudomására jutást követően haladéktalanul honlapjár.r vagy
a Felhaszr-rálónak küldött értesítés révén tájékoztatla a Felhasználót.

A fent jelzett tájékoztatás teljesítése esetén a szállítói vagy az elosztási kapacitás időszakos
csökkentése vagy időszakos szüneteltetése a kereskedő részéről nem rninősül
szerződésszegésrrek.

l3,2 A rendszerüzemeltető az élet- és vagyonbiztonság, valarnirrt a íöldgázellátás
folyamatosságának veszélyeztetettsége esetén a íöldgázellátást - előzetes érlesítés nélkül is -
szüneteltetni köteles.

13,3 A teljesítés szürreteltetésére, illetve megtagadására a jelen Szerződésben meghatározott
esetekben Kereskedő kezdernényezésére is sor kerülhet, amely esetben a foldzázelosztótr1,
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engedélyes az ellátásból töfiénő kizárást a kezdeményezés jogszerűségének vizsgálata nélkÜl

végrehajtja.

13.4 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a teljesítést a rendszerüzem elíető az

izl,etszabá|yzatában és a vonatkozó 1ogi szabá|yozásban meghatározott esetekben

megtagadhatja.

13.5 A teljesítés részben is megtagadható, ha olyan veszélyhelyzet keletkezik, amely a

Felhasználóra, vagy a felhasználási helyén kívüli más szernélyek életére, vagy
vagyonbiztonság ára veszélyí jelent. Ilyen esetekben a Felhasználó köteles lehetővé tenni a

veszélyt jelentő gázkészüléknek a felhasználásból történő kizárásáí. Felhasználó köteles

minden általa észlelt, a gáze||átással kapcsolatos rendellenességet a foldgázelosztói
engedélyesnek haladéktalanul bejelenteni.

13.6 A 13.1._13.5. pontokban foglaltak bekövetkezte esetén a szerződéses ftldgázmennyiség
rendelkezésre bocsátásának, illetőleg átvételének elmulasztása abban az esetben minősÜl
szerződésszegés nek,ha az valamelyik Félnek felróható,

13.1 A teljesítés szüneteltetésére Felhasználó kérésére is sor kerülhet, ennek feltételeit az

illetékes foldgázelosztói engedélyes izletszabályzata határozza meg.

14. Üzemeltetési előírások

14,1 A gázmérő (mérési rendszer) javítása, karbantarlása, hitelesítése, felülvizsgálata, szükség

szerinti cseréje, a nyomásszab ályozó izemeltetése, javítása, karbantarlása, hitelesítése,

felülvizsgálata, szükség szerinti cseréje az E7osztői Engedélyes kötelezettsóge. A
mérőrendszeren bármilyen átalakítás, karbantartás kizarólag a kereskedő előzetes

egyetérlésével, az érintelt Elosztói Engedélyes közreműködésével történhet.

14.2 A mérő és nyornásszabályozó védelme és állagmegóvása - fliggetlenül azok

tulajdonjogától - a Felhasználó kötelezettsége.

14,3 A l(ereske dő és az illetékes elosztói engedélyes jogosult a Felhasználónál felszerelt
mérőberendezés múködését, épségét, hitelesSégét, a mérőn lévő záró pecsétek és más jelzések

rneglétét és épségét bármikor ellenőrizni, amelynek feltételeit a Felhasználó köteles biztosítani.

14.4 A Kereskedő a fentebb jelzelt el|enőrzés alkalrnával észlelt, illetve egyéb módon
tudornására jutó rendellenesség esetén (ideértve a mérő kerülővezetékébe épitelt z.árő
szerelvényeinek rendellet]ességét is) jogosult az e|számolt gázmennyiséget az Elosztőí
Errgedélyes által jogszerűen és nem vitatottan - megadott mennyiség és/vagy időtafiam
mérlókében konigálni, amelynek ellenértékét a Felhasználó köteles megfizetni.

14.5 A gán,nérő és az átszánitó szerkezet meghibásodását, a gázmérő sérülését, a Felhasználó
az észleléshez viszonyítva telefonon azonnal, majd 48 (negyvennyolc) órán belül írásban,

utólag is igazolható módon köteles a Kereskedő és az Elosztói Engedélyes részére bejelenteni.

14.6 Ha a Felhasználó a mérő helyszírii ellenőrzését előre egyeztetett időpontban nenr teszi

lehetővé vagy gátolja, a mérőt megrongálta, múködését befolyásolta, a mérő hitelesítését,
javítását, cseréjét nem ieszi lelretővé, illetve nern végzi el, a Felhasználási helyre való bejutásig,

valamint a jogszerű állapot helyreáll itásáig az ellátás megtagadható.
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14.7 A Fellrasználó tulajdonában és műszaki ellenőrzése alatt álló, csatlakozó vezeték és
felhasználói berendezés, nyornásszabályo ző szakszerú üzemeltetése, azok üzembiztonságának
rnegóvása, javítása, karbantartása, szükség szerinti cseréje, esetleges üzenrzavarainak a
rnúszakilag 1ehetséges 1egrövidebb időn belüli ellrárítása a Felhasználó kötelezettsége.

14.8 A Felhasználó köteles a biztonságos gázfogyasztás előírásainak betarlását célzó helyszíni
ellenőrzés elvégzését előre egyeztetett időpontban biztosítani, illetve köteles az ellenőrzés során
együttműködni.

14.9 A Felhasználó köteles jogainak a jelen Szerződés alapján történő gyakorlása során
figyelembe venni a felhasználási hely csatlakozása tekintetében a hatályos csatlakozási
szerződésben, illelye az elosztóhálózat-h asználati szerződésben foglaltakat és az Elosztói
Engedélyes Űzlelszabályzatát. Felhasználó ezek betarlására ezennel is kötelezettséget vállal.

15. Adat és információszolgáltatás

1 5.1 A Felhasznál'ó az alábbi adatszolgáltatásokra köteles:

a.) Rendszeresadatszolgáltatás
Rendszeres adatszolgáltatás alatt a havi előzetesen tervazelt fogyasztási adatok
adatszolgáltatása érlendő. A Felhasználó általi adatszolgáltatásra - ha a terwezett havi
fogyasztás a Szerződés 1. sz. mellékletében ífiaktól eltér - az adott lrónapot megelőző 5.
(ötödik) napig a Kereskedőnek küldött elektronikus 1evélben (e-mailen) kerül sor.

b.) Esetiadatszolgáltatás
A Felhasználó köteles a rendkívüli izemzavanól a kereskedőt haladéktalanul írásban
értesíteni. A Felhasználó továbbá köteles a telvezett karbantarlásról, annak pontos
időtartamának rnegjelölésével a kereskedőt annak teívezett időpontját 15 (tizenöt) naptári
nappal megelőzóen éfiesíteni. Eseti adatszolgáltatásnak minősül továbbá a Felhasználóval vagy
a felhasználási hellyel kapcsolatos minden egyéb adatszolgáltatás. Eseti adatszolgáltatás esetén
az adatál:vitelí csaton,la lehet: elektronikus levé1 (e-mail), telefax, levél.

15.2 Kereskedő a íiildgáz-kereskedelmi tevékenységével kapcsolatban tudomására jutott
információkat és adatokat a hatályos jogszabályok előírásainak rnegfelelően bizalmasan kezeli
és minden tőle elvárhatót rnegtesz a Felhasználó adatainak védelméért.

A Felhasználó adatai a GET alapján meghatározottak szerint átadhatóak:
- az adatkeze|ő megbízása alapján a Szerződés megkötését, a leolvasást, a számlázásí, a
kézbesítést, a díjfizetések és követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, a felhasználási
helyek műszaki kivitelezését, felülvizsgálatát, ellenőrzését, kikapcsolását, illetóleg az
ügyfélszolgálati tevékenysóget végző lennészetes személynek és gazdálkodó szervezetnek,
- a szátriázási és forgalrnazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervezetek
részére, továbbá igényérvényesítésben közreműködő szernélynek, vagy szelvezetnek,
- a MEKH-nek,
- a nemzetbiztonság, a holrvédelern és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények
üldözóse céljábóI az arra hatáskörrel rerrdelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó
hatóságoknak, az ü8yésznek, valamint a bíróságnak,
- a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak.
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Amennyiben a Kereskedő jogszabály, vagy hatósági batátozat alapján adatszolgáltatásra
köteles, és ezen adatszolgáltatás Felhasználót érinti, a Felhasználó köteles e célból megfelelően
együttmíiködni, és Kereskedő által megadott határidőre az adatszolgáltatások teljesítéséhez
valós adatokat szolgáltatni, amely elmulasztásának jogkövetkezményei Felhasználót terhelik.

A Felek az adatszolgá|tatásból és az adatok felhasználásából eredő jogaikat és

kötelezettségeiket kötelesek jóhiszeműen gyakorolni. A szolgáltatott adatok megfelelősségééft
a felelősség az adatszo|gá|tatót terheli.

A jelen pontban meg nem határozott egyéb eseti adatigénylés a Felek külön megállapodása
alapján, az ott meghatáíozott módon, tartalommal, és határidővel töfiénhet.

15.3 A Szerződés hatályát követő Gázévre vonatkozó kapacitáslekötések és a tárolói készlet
feltöltés alapja a Felhasználónak a Szerzódés 6.3 pontjában megadott adatszol gáltatása.

16. Teljesítés jogszerű megtagadása

Kereskedő részben vagy egészben megtagadhatja a teljesítést, ha

a,) a Kereskedő működési körén kívül eső esemény következtében az átadás-átvéte1

feltételei megszúntek, vagy csak korlátozottan állnak fenn, a feltételek helyreállásáig,

b.) országos gázfottás hiány esetén a MEKH által jóváhagyott korlátozási sorrend és

szabá|yozás szerint a 11012020 (IV.14.) Korm. rendeletben megh atározotí fóldgáze|látási
válsághelyzet esetén,

c.) Felhasználó 12,5 pont szerinti nem vitatott fizetési kötelezettségének - a fizetési
határidő lejárlát követő 60 (hatvan) napon belül - nem tesz eleget.:

1,7, Szerződésszegés és jogkövetkezményei, valamint az Alul- és Túlvételezés

17.1 Szerződésszegésnek minősül Kereskedő részérő| kü|önösen:

a) Alulszállítás: a Maximum Szerződött Földgázmennyiség mértékéig a Felhasználó által
igényelt foldgáznál kevesebb foldgáz rendelkezésre bocsátása,
Jogkövetkezménye: kötbér, mérléke a kötbéralap (kötbéralap: a leszállított és a Maximum
Szerződött Mennyiség közötti különbségnek, mint fiildgázmennyiségnek az Alulszállitás
időpontjában érvényes földgáz terrnék ellenértékének nettó forint értéke) 30 oÁ-a, abban az

esetben, ha a kötbér értéke a kötbérmaximumot elérte (kötbérmaximum: a Maximum
Szerződött Földgázrnennyis ég 30 oÁ-ának alapul vett és a Szerződés 1 1 .2. pontjának rnegfelelő
foldgáztennék árával számolt teljes nettó forint ellenérlék), a Felhasználó jogosult a Szerződést
azonnali hatállyal felrnondarri.

b) Jogszenitlen magatartása folytárr a gáze|látás rnegszakad, vagy azt a jogszabályokban és a
jelen Szerződésben foglaltakon túlmenően, az abban foglaltaktól eltérően Szünetelteti, illetőleg
korlátozza.
Jogkövetkezménye: kártérités,

c) A hálózati hozzáférésből kizár1 Felhasználó részére eltérő megállapodás hiányában - az arra

okot adó szabálytalanság vagy szerződésszegés megszűnését követően az erről szól'ó
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értesítésétől számított - 2 (kettő) munkanapon belúl nem kezdeményezi az illetékes elosztói
engedélyesnél a hálózati hozzáfét és biztosítását.
Jogkövetkezménye: kártérítés.

d) A Szerződésben rögzített adatszolgáltatási kötelezettségeinek nem, vagy csak késedelmesen
tesz eleget.
Jo gkövetkezménye: kártérités.

17.2 Szerződésszegésnek minősül Felhasználó részéről különösen:

a) Atnennyiben Felhasználó a Szerződésben foglalt fizetési kötelezettségének az esedékesség
időpontjáig nem tesz oleget.
Jogkövetkezménye: késedelmi kamat és behajtási költségátalány.

b) Amennyiben Felhasználó a Lekötött kapacitás engedély nélkül túllépi.
Jogkövetkezménye: kártédtés, pótdíj/kötbér fizetési kötelezettség a Kereskedő
U zl etszab ály zatában fo gl al tak szerint

A Felhasználói szerződésszegések vonatkozásában a fentieken túl az illetékes Elosztói
Engedélyes mindenkori izletszabályzatában foglaltak az irány adók.

17.3 Alul- és Túlvételezés, a Pótdíj

17.3. 1 . Alulvételezés: arnennyiben Felhasználó a Minimum Szerződött Mennyiség 85 Yo-át
átvenni elmulasztja kivéve, ha ennek oka vis Maior vagy a kereskedő szerzódésszegése.
Jogkövetkezménye: pótdíj, mértéke a pőtdíjalap 30 %o-a,

11 .3.2. Túlvételezés: amennyiben Felhasználó neki felróhatóan a Maximum Szerződött
Mennyiség mértékét rneghaladó mennyiségű ítlldgázt vesz át kivéve, ha ennek oka vis Maior.
Jogkövetkezménye: pótdíj, mértéke a pótdíjalap 10 %-a.

17.3.3. A Felek rnegállapodnak abban, hogy Kereskedő az Alul- és Túlvételezés esetére, felárat
jogosult érvényesíti a Felhasználóval szemben, a felárat a Felek pótdíjként határozzák meg.
pótdíj összege nem fugg a pótdíj alapját adó Felhasználói magatartás felróhatóságától, a pótdíj
mértéke nem mérsékelhető. Az esedékessé vált pótdíj utáni késedelrni karnatfizetése a
Szerződés 12.4. pontja szerint meghatározott rnértékkel történik. Kereskedő abban az esetben
éruényesíti a pótdíjat, ha igazolni tudja, hogy neki ténylegesen - 1egalább a Felhasználót terhelő
pótdíj méfiékének rrregfelelő - fizetési kötelezettsége, vagy kára merült fel a Felhasználói
Alulvételezésből, vagy Túlvételezésből fakadóan.

A pótdíj szárnításának az alapja (pótdíjalap): az Alulvételezéssel, vagy Túlvételezéssel áintett
íiildgázrnennyiségnek a szerződés megszűnésének az időpontjában éruényes ftildgáz termék
ellenérléke. A Fellrasználóval szemben a Kereskedő abban az esetben érvényesíti a pótdíjat, ha
igazolni tudja, hogy neki tónylegesen - legalább a Felhasználót terhelő pótdíj mérlékének
megfelelő fizetési kötelezettsége rnerült fel a Felhasználói Alulvétele zésből, vagy
Túlvételezésből fakadóan. A hatósági korlátozás (9. pont), a szünetelés (13. pont), a teljesítés
jogszerű rnegtagadása (16. pont), valamint előzetesen egyeztetett tervszerű karbantartás és vis
rnaior (19. pont) esetében pótdíjfizetési kötelezettség nern keletkezik.
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17.4. Kötbér

A Felek a szeíződésszeíű teljesítés biztosítékaként a 17.1 pontban rögzítettek szerint kötbért
(hibás teljesítési kötbéfi) kötnek ki. A hibás teljesítésre vonatkozóan kikötött és érvényesített
kötbér a szavatossági igény érvényesí tését kizárja a Ptk. 6:187. § (2) bekezdésben foglaltak
alaplán. Az esedékessé vált kötbér utáni késedelrni kamatfizetése - a Ptk. 6:189. § -ból fakadó
jogi alapon a Szerződés l2.4. pontja szeint rneghatározott mérlékkel történik.

A kötbér a|apja aleszállitott és a Maximum Szerződött Mennyiség közötti kiilönbségnek, mint
fildgázmennyis égnek az Alulszállítás időpontjában érvényes ftldgáz termék ellenértékének
nettó forint &tóke.

A kötbérfizetési kötelezettség keletkezésének feltétele a szerződésszegésen túlmenően a
Kereskedő tekintetében a felróhatóság fennállása. A kötbér csak a szerződési időszakra
számitható fel a Szerződés megszűnését követő végső elszámolás során.

A hatósági korlátozás (9. pont), a szünetelés (13. pont), a teljesítés jogszerú megtagadása (16.

pont), valamint előzetesen egyezteteít tervszerű karbantartás és vis maior (19. pont) esetében

kötbérfizetési kötelezettség nem keletkezik.

17.5 Fizetési késedelem
A fizetési késedelem bekövetkezte esetében a Felhasználó köteles Kereskedő részére a 12.4.

pont szerinti késedelrni kamatot és behajtási költségátalányt fizetni,

17.6 Kártérítés
A Felek a Szerzőrlés megszegésével egymásnak okozott igazolt károkat - a 18. pontban
foglaltak figyelembevételével - a kárlérítés általános szabályai szerint tarloznak megfizetni. A
Felek a szerződésszegéssel okozott károk megtérítését akkor is követelhetik, ha
kötbérigényüket nem éruényesítették, illetőleg jogosultak a kötbéfi rneghaladó károk
rnegtédtését is kérni.

1 8. Felelőssé gko rlátozás

l8.1. A Felek kötelesek megtéríteni a másik félnek ajelen Szerzódés alapján fennálló bánr.ely
kötelezettségük megszegésével kapcsolatosan okozott, vagy azzal kapcsolatosan ténylegesen
felmerült és bizonyított valamennyi veszteségét, kárát, kötelezettségét, költségét és kiadását
beleérlve a kamatokat is, A jelen Szerződés szerint fizetendő minden kárlérítési összeget
csökkenteni kell az ilyen követelések vonatkozásában a rnásik Fél részére biztosiíásból vagy
más jogviszonyból, és egyéb kötelezettségből megtérülő összeggel, beleértve a más hamadik
személyektől megtérülő összegeket is. Csökkenteni kel1 a másik féllel szemben érvényesített
kötbér rnéltékével.

i 8.2. A Felek a Ptk. 6:525. §]ban foglaltakra tekintettel kölcsönösen kizárják mindazon károk
rnegtérítésére vonatkozó kötelmüket, melyek azért merültek fel, mivel a károsult fél a
kánr-regelőzési, kárelhádtási és kárenyhítési kötelezettségének felróhatóan nem tett eleget.
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18.3 A Felek kijelentik és kötelezettséget vállalnak arra, hogy együttműködnek, és minden
tőlük elvárható intézkedést megtesznek a Szerződéssel kapcsolatban okozott károk elhárítása
és csökkentése érdekében.

19. Vis Maior

19.1 Egyik Fél sern tartozik felelősséggel a jelen Szerződésben foglaltak nem, vagy nem
szetzőc],ésszerű teljesítése esetében, ha annak oka olyan, az ana hivatkozó Fél érdekkörérr kívül
eső esemény vagy körülmény, arnelyet ésszerű módon nem tudott elkerülni, vagy elhárítani, és
amely az arra hivatkozó Fél számára lehetetlerrné teszi a jelen szerződésben foglalt
kÖtelezettségei teljesítését. Ebben az esetben a Vis Maior fennálltára hivatkozó Fél szerződéses
kÖtelozettségei alól o1yan időtarlamra és mórlékben mentesül, amely során, illetve amennyiben
e kötelezettségek teljesítését a vis Maior esemény megakad,á|yozza. A vis Maior eseményre
hivatkozó Fél mentesülése esetén a mentesülés mértékéig a másik Fél is mentesül a Szerződés
alapján fennálló kötelezettségeinek teljesítése alól.

19.2 Vis Maior esernény bekövetkezte esetében az arrahivalkozó Fél a lehetséges legrövidebb
időn belül köteles a másik Felet értesíteni, és egyidejűleg lájékoztatni a vis Maior várható
időtartamárÓl és a jelen Szerződést érintő hatásáról. Köteles továbbá minden tőle elvárlratót
megtenni a Vis Maior esemény megszüntetése, elhádtása, következményeinek enyhítése
érdekében. A Vis Maior alaplán szerződéses kötelezettségei alól mentesítést kérelmező Fél a
rnásik Fél kérésére a vis Maior esemény fennálltát, körülményeit hitelt érdemlő módon az
annak igazolásául szolgáló dokurnentumok csatolásával igazolni köteles.

A Felek rÖgzitik, hogy Vis Maior alatt a Szerződés atáirását követően bekövetkezett
eseményként különösen a következőket kell érteni:

- Háboru, balesetek, felkelés, forradalom, sztrájk,lázad,ás, zendülés, polgári zavargás, vagy
más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás, rekvirálás, vagy
embargó, tömeges migráció, természeti katasztrófák, katonai vagy egyéb államcsíny,
polgárháboru és terrorcselekmények, jáwány és/vagy mindezekből fakadó
veszélyhelyzet, a veszélyhelyzettel összefliggő jo gszabályi rendelkezések és/vagy állami
szervek által elrendelt, végrehajtott eljárások, intézkedések (ha mindezekből fakadóan
bánnelyik Fél működése ellehetetlenül, vagy a foldgázfelhasználást érintően
korlátozódik, egyebekben bármelyik Fél tevékenysége nem folytatható, vagy csak
korlátozottan folytatható), továbbá export irnport tilalom, kikötők, dokkok, csatomák
blokádja, radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés vagy vegyi szennyezés.

- A rendszerirányitó vagy a területileg illetékes elosztói engedélyesek kommunikációs vagy
számítógépes rendszerének olyan rneghibásodása, amely a Felet meggátolja abban, hogy
a Szerződésben foglalt kötelezettSégeit tel.jeSítSe.

- A rendszerirányító vagy a területileg illetékes elosztói engedélyes a íiildgáz szállítását,
átvótelét a jelen Szerződésben foglaltak maradéktalan teljesülésétől fliggetlenül
felfiiggeszti.

- Gázfelhasználási szernpontból vett - a Szerződés időtartamát közvetlenül megelóző gázévi
időtartam átlaghőmérsékletétől, a Szerződés hatályával egyező gázévben tapasztalt
átlaghőmérséklet legalább 20 %o-ot elérő eltérését jelentő - időjárás (mint reridkívüli
időiárás).

l9.3 Nem rninósül Vis Maiornak a Szerződés teljesítéséhez szükséges jóváhagyások,
engedélyek, felhatalrnazások hiánya, vagy fizetési nehézség 
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20. Szerződés hatálya

20.1 A jelen Szerző<lés a Felek általi aláírását követően 2021 . év . október 1 , gáznap kezdeíének

iclőpontjában lép hatályba (abban az esetben, ha a S zevődés 1 . sz. mellékletében meghatározott
egyes felhasználási helyek a Szerződésbe eltérő - későbbi - időpontban lépnek hatályba, úgy
ezen felhasználási helyek tekintetében a hatálybalépés napját az 1. sz, melléklet külön jelöli).

A Szerződés teljesítésének rnennyiségi elszámolása induló értékének meghatározása a

Szerződés ellátásának kezdetét kÖvető 5 (Öt) napon belÜl _ az Elosztói Engedélyes által a

felhasználási helyeken _ végrehajtott mérőleolvasás során a mérők így leolvasott arlatai

alapulvételével (ennek hiányában a Fellrasználó által teljes bizonyító erejű magánokiratban

rögzitett mérőadatok alapján) történik.

A Szerződésben meghatározott egyes felhasználási helyeken a Szerződés hatálybalépésének
feltétele, aZ adott felhasználási helyen való eredményes kereskedőváltás végrehajtása. Ha a
kereskedőváltásla az egyes felhasználási helyeken esetlegesen az előző bekezdésben megadott

időpontot követően kerülne sor, űgy a szerződés az adott felhasználási helyen a tényleges

kereskedőváltás időpontjában lép hatályba.

A kereskedőváltás elősegítésére Felhasználó köteles a szerződés hatálybalépésének

időpontjában megszűnő _ a Szerződésben meghatározott felhasználási helyekre éruényes _

fiildgázvásárlási szerződésében vállalt kötelezettségek teljesítésére és a korábbi
foldgázkereskedővel való elszámolásra. Felhasználó kijelenti, hogy a kereskedőváltás

érdekében eleget tett a GET 31/B. § (4) bekezdésében és 31/C § (2) bekezdésében ífi
kötelmeinek.

20.2 A Szerződést a Felek a 2022, év szeptember 30. rcpí Gáznap végének időpontjáig terjedő

hatfuozott időtartamra kötik, mely időpontban a Szerzódés rrrinden további jognyilatkozat

megtétele nélkül érvényét és hatályát veszti. A szerződés teljesítésének rnennyiségi

elszámolása zárő értékének meghatározása a Szerződés hatályának megszúnését követő 5 (öt)

napon belül - az Elosztői Engedélyes által a felhasználási helyeken - végrehajtott
mérőleolvasás során a mérők így leolvasott adatai alapulvételével (ennek hiányában a

Felhasználó által teljes bizonyító erejű magánokiratban rögzített méróadatok alapján) töfténik.

Felek a Szerződés határozatlan idejű szerződéssé való alakulását, ekként a határozatlarr idejű
szerződés létrejöttéve1 kapcsolatos feltételtűzés esetét kizárjak.

Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés megszűnését megelőző 30. (hannancadik) napig
Felhasználó megadja a kereskedőnek annak a ftildgázkereskedőnek a nevét, arrrellyel a

szerződéses időszakot követő időre öldgáz-kereskedelmi szerződést köt és amely
foldgázkeresked ő javára Kereskedő köteles a kereskedőváltást végrehajtani. Felek
megállapodnak abban, hogy Felhasználó ezen GET 31/C, § (2) bekezdése alapján végzetí
bejelentése a kereskedóváltás végrehajtásához szükséges feltételek teljesülését jelenti, ha a

bejelentés a Szerződés 26.1 pontjában rneghatározott Kereskedői kapcsolattartóhoz a 26.2

pontbarr foglaltaknak megfelelően tÖrténik. A Kereskedő köteles a GET 31/B. § alkaltnazása
kórében legkésóbb Felhasználó kereskedőváltással kapcsolatos bejelentését a Szerződés
megszűrnését megelőző 1egkésőbb 25. (huszonötödik) napig visszaigazolni.

Felek a GET 31/C. § (1) bekezdés alapján eljárva megállapodnak abban, lrogy Kereskedő
legkésőbb a szerződés megszűnését követően a 12.1.1.d pontnak megfelelő végszárnlának
minősülő elszámoló számlát állít ki Fellrasználónak. A végszárnla t atla|mazza a zárő gázmérő,

állásokat és annak alapián a Szelződés teljesítéseinek az elszámolását a Felhasználót terhelő
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esetleges Íizetési kötelezottségeket, vagy a Kereskedő által Felhasználónak visszaíizetendő
ellenértékeket.

A végszámla a közbeszerzési díj elszámolását is taftalmazza.

21. Módosítás

21.1 Jelen Szerződés kizárólrag írásban módositható, a Kbt. 141, § -ában foglaltak alapján. A
szerződés módosítása kizárólag úgy érvérryes, ha a szerződésmódosítást a Felek által
cégszenien aláit egy okirat foglalja m agában, azaz a Szerződés módosítását mindkét Fél által
aláiÍ. egyazon okiratnak kell tartalmaznia. A Szerződés nem rnódosítható egyoldalú
nyilatkozattal, levélváltással, ráutaló rnagatarlással, vagy szóbeli jognyilatkozattal sem,

21,2 Nem minősül szerződésmódosításnak valarnely Fél jelen Szerződésben meghatározott
adataiban (pl. 1evelezési cim, számlavezető pénzintézet, bankszámlaszárn) vagy a felhasználási
helyek jellernzőit jelentő adatokban (p|. gázmérő csere, mérési és felhasználási hely múszaki
átalakítása) bekövetkezett jo gszerű v á|tozás,

21.3 A Kbt, 141. § szerinti szerződésmódosiíás az, ha a Felhasználó felhasználási helyet érintő
esetleges és előre nem látható intézményi átszewezés, vagy a Felhasználói érdekkörben
felmerülŐ bármely jogügylet folytán Felhasználó helyett más alany válna az adott felhasználási
hely fenntartójává, vagy minősülne e felhasználási helyen felhasználónak, és errnek folytán az
adott fenntafió a Szerződésben Felhasználó helyébe lépne (Felhasználói iogutódlás). A
jogutódlás bekövetkeztéről Kereskedőt Felhasználó a jogutód Szerződést elfogadó
nyilatkozatának csatolásával (Felhasználó és a jogutód nyilatkozata egy okiratban is
kifejezhető) írásban éfiesiti legalább 30 (harminc) nappal ajogutódlás megállapodott időpontját
megelőzően. A jogutódlás naptári hónap első napjara szólhat. A jogutódlás az éfiesítés
Kereskedói kézhezvételével, az abban megjelöl jogutódlási idő ponltal (ez akézhezvételt követő
legkorábbi 30. (harmincadik) napot követő hónap első napja) hatályosul. A Felhasználói
jogutód felhasználó jogosult és köteles a Kereskedővel jelen Szerződésnek megfelelő
tartalommal ajogutódlást taia|nazó megállapodást kötni, ajogutódlással érintett felhaszlálási
helyekre vonatkozóan.

A jogutódlás esetén ajogutódot a Szerződésben foglaltak teljesítésének kötelme ajogutódlással
érintett felhasználási hely(ek) vonatkozásában terheli, beleértve a felhasználási helyeken való
Szerződött Földgázrnennyiség átvételével kapcsolatos kötelezettséget,

Felhaszrráló vonatkozásában meghatározott Szerződött Földgázrnennyiséget a jogutódlással
érintett felhasználási helyek Szerződött Földgázmennyiségeivel csökkenteni kell. A jogutódlás
a Szerződés 1. sz, mellékletét a jogutódlással érintett felhasználási helyet illetően rnódosítja. A
jogutódlással az 1. sz, mellékletből a jogutódlással érintett felhasználási hely elhagyásra kerül.

22. Szerzőrlés megszűnése, megszüntetése

22.1 A Szerződés rnegszűnik
a.) a20. pont szerinti időtafiarn elteltével;
b.) bánnelyik Fél jogutód nélküli rnegszűnése esetén;
c.) ha a Kereskedő foldgáz kereskedelmi működési engedélye bánnely okból

visszavonásra kerü1,
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d.) a Szerződés alapját képező keretmegállapodásban rögzített 2023. szepternber 30-i
gáznap végéve|.

22.2 A Szerződés megszüntetése

22.2.I A Szerződést aFelek a22.2. pont szerint szüntethetik meg.

22.2.2 Tekintettel a Szerződés 20. pont szerinti határozott időtartamára, a jelen Szerződést
egyoldalúan ún. rendes felmondás útján egyik Fél sem szüntetheti meg, kivéve a 22.2.4-

pontban foglalt eseteket.

22.2.3 Jelen Szerződést bármelyik Fél jogosult a másik F élhez cimzett rendkívüli
felrnondással, azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben a másik Fél jelen Szerződésben
foglalt lényeges kötelezettségének az arta vonatkozó irásbeli felszólítás kézhez vételétŐl

számított legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül nem tesz eleget. A Szerződés megszüntetésével
egyidejűleg a jelen Szerződésből származó valamennyi fizetési kötelezettség haladéktalanul
esedékessé válik.

A Felek megállapodnak, hogy a jelen pont alkalmazásában lényeges kötelezettségszegésnek
különösen az alábbiak minősülnek:

_ Kereskedó részéről a fiildgáz átadásának jogellenes megszakítása, illetőleg indokolatlan
vagy a megengedett mértéket meghaladó szÜneteltetése amennyiben az a

I(ereskedónek felróható.
- Amennyiben bármely Fél - a Szerződés 16. illetve 19. pontjában foglaltak kivételével -

írásbeli felszólítást követő 5 (öt) munkanapon belül elmulasztja esedékessé vált
fizetési vagy bármely más szerződéses kötelezettségének teljesítését.

- Amennyiben bármely Fél fizetésképtelenségét bíróság megállapítja, illetőleg valamely
Fél ellen felszárnolási eljárás lefolytatását jogerősen elrendeli, az érintett Fél általános
fizetésképtelenségét írásban elismeri, vagy végelszétmo|ási záró mérlegéről
határozatoíl,toz és eről a rnásik Felet legkésőbb 5 (öt) napon belü1 nem értesíti.

- Amennyiben bármely Félnek a jelen Szerződés alapján rendelkezésre bocsátott
nyilatkozatáról bebizonyosodik, hogy az valamilyen lényeges szempontból nem felel
meg a valóságnak ós a nyilatkozat a Szerződés bármely teljesítését veszélyezteti,
kor|átozza, vagy akadály ozza.

- Amennyiben bármely Fél a 19. pont szerinti Vis Maior esemény révén a jelen

Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítése alól több mint 2 (kettő) egymást
követő hónapig mentestil.

22.2.4. Felhasználó a Szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a

Szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. l 4l ,

§ alapján új kőzbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) a Kereskedő nern biztosída a Kbt. 138. §-ban foglaltak betarlását, vagy a Keíeskedő

személyében érvényesen olyanjogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt,
139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegósi elj árás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.

cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő

valanrely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés tödént, és a bíróság által
rnegállapított jogsérlés rniatt a Szerződés nern semmis.
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A Felhasználó köteles a Szerződést felmonclani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint attól
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a kereskedőként szerződő
Íél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zámi
a közbeszerzési eljárásbó1.

A Felhasználó jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni
tudjon -, ha

a) a Kereskedő ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%o-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez va7amely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szeívezet, amely tekintetében fennáll aKbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
rneghatározott feltétel ;

b) a Kereskedő ajánlattevő köZvetetten vagy közvetlenü| 25%o-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll aKbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjában meghatározott feltétel.

c.) Kereskedő jelen Szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem
tninősül átláíhatő szetvezetnek,

d.) Kereskedő átláthatóságra tett nyilatkozata utóbb valótlan tarlalmúnak bizonyul. Ebben
az esetben, amennyiben jelen Szerződésre vonatozóan teljesítés még nem törlént, úgy
Felhasználó jelen Szerződéstől elá|l, azzal, hogy az elállással összefiiggő valamennyi
kárának megtérítésére jogosult.

23. Titoktartás

23.1. Kereskedő a közbeszerzési eljárásban rnegtett ajánlatában, hiánypótlásában vagy
felvilágosításában, valamint a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerinti indokolásban elkülönített rnódon
ellrelyezett, Üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatia, Az üzleti titkot
tartalmaző irat kizárőlag olyan információkat tarlalmazhat, amelyek nyilvánosságra h ozatala a
gazdaságí szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan séfelmet okozna, A Kbí. 44.
§ rendelkezéseinek rnegí'elelően üzleti titokká nyilvánított iratok a Szerződés teljesítése során
is üzleti titoknak rninősülnek.

23.2. AFe|ek a fentiek figyelerrbevételével kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bármely Fél
javára a másik Fél által átadott yagy szerzett minden Bizalmas Információt (Bizalmas
Infomáció az az infonnáció, melyet az adott szerződő Fél annak minósít, a minősítés akkor lép
hatályba, ha azt írásban a másik Fél igazolt értesítésével megfelelően közölték) bizalmasan,
titkosan kezelnek, és gondoskodnak arról, hogy azokat a megbizottaik, alkalmazottaik és
tisztségviselőik (beleértve az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjait) bizalmasan
kezeljenek, és harmadik félnek ne adják át, sem más módon ne hozzák nyilvánosságra. A Felek
vállalják továbbá, hogy a Bizalmas Információt vagy annak bármely részét a másik Fél előzetes
irásos hozzájár.llása nélkül nem lrasználják fel (kivéve az ezen Szerződés céljábó1 történő
felhasználást, ilyennek minősülnek különösen: a ftldgáz felhasználási, a lekötött, a
nyilvántartott kapacitás adatat az elosztói, a szállilől, a tárolói rendszeren). A Felek vállalják,
hogy saját szervezetükön belül olyan szintre korlátozzák azon személyek számát, akiknek a
Bizalmas Infonnáció átadásra kerül, amely minirnálisan szükséges ahhoz, hogy a jelen
Szerződés szerinti kötelezettségeiket teljesíteni tudják.

23.3. A fenti korlátozások nem vonatkoznak a Bizalmas ]nformáció bánnely olyan r észére: fl 1
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a.) Amely a fentiek rnegszegésétől
nyilvánosságra;

b.) Amelyet a ciínzett Fél jóhiszeműen
jogosrrlt volt annak felfedésére;

eltérő okból jogszeníen került

szerzett olyan harmadik féltől, aki

c.) Amelyet bánnely hatóság részére az alkalmazandó jogszabályok szerint,
vagy az illetékes tőzsde szabályainak előírásai szerint fel kellett fedni és

o1yan információk, amelyeket árjelentó ügynökségek előtt vagy index
kiszámításához fedtek fel feltéve, hogy az infonnáció kiadása során a

másik Fél neve titokban maradt, valarnint
d,) Amelyeket olyan hitelintézeteknek, és szerződő feleknek adtak át,

amelyeknek feladata indokolta az ilyen információ felfedését, feltéve,
hogy az ilyen fél előbb beleegyezett, hogy más személynek semmilyen
célból nem adja át a vonatkozó Bizalmas Információt.

A jelen titoktaftásról szóló pont rendelkezései a |e|en szerződés megszűnése után 2 (kettő) évig
hatályban maradnak.

23.4. Felek rögzílik, hogy Felhasználót a Kbt. 43. § (1) bekezdése alapján jelen Szerződés
tartalmát és teljesítését illetően nyilvánosságra hozatali kötelezettség terheli, ennek

megfelelóen a szerződés tartalma és teljesítésével kapcsolatos adat, vagy információ nem

minősül Bizalmas Információnak. Kereskedő a Kbt, 43. § (1) bekezdésében meghatározott

adatok és információk nyilvánossága _ a Kbt. 43. § (3) bek. szerint _ a Szerződés tekintetében
nem korlátozható.

23.5. Felek rögzítlk, hogy a Központi Beszerző Szewezet (Közbeszerzési és Ellátási
Főigazgatóság) részére történő (kötelező vagy alkalmankénti) adatszolgáltatások nem

minősülnek a titoktartási kötelezettség rnegszegésének.

24, Jogok és kötelezettségek átruházása

Egyik Fél sem jogosult ajelen Szerződésben foglaltjogai és kötelezettségei harmadik személy
részére törlénő átruházására, engedményezésére.

A Felhasználó a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen alapuló
ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak ajogosult által elismert, egynemű és lejár1

követelését számíthatja be. Nem kell kereskedő hozz ájárúása a szerződés 21.3. pontjában vett
eset bekövetkezéséhez.

25. Együttműködés

25.1 A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos jogaik gyakorlása és

kötelezettségeik teljesítése során mindenkor egymással együttrrrúködve, kölcsönÖs egyeztetés
alapján jámak el.

25.2 A Felek a jelen Szerződés hatályba lépését követően bekövetkező, személyüket,
jogállásukat, illetőleg a Szerződés teljesítését érintő rninden változásról (ideéfive kÜlÖnÖsen, ha

bánnelyik Féllel szemben csődeljárás, f,elszámolási eljárás, vagy végelszámolás eljárás indul)
a másik Felet haladéktalanul írásban értesíteni kötelesek. E kötelezettség elmulasztásából eredő

mindennemű kár a mulasztó Felet terheli.

Olc]al 30 / .l3



26. Kapcsolattartás, értesítések

26.1, A Szerződéssel kapcsolatos kérdésekben kapcsolattartásra jogosult:

név:
beosztás:
cím:

tel.:
fax:
e-mail:

név:
beosztás:
cím:
tel.:
fax:
e-mai1:

1023 Budapest, Árpád fejedelm útja
26-28.
+36 20,778 0586

hegedus.angela@mvm.hu

A Felek a kapcsolattattásra a ferrtebb jelzett szernélyek helyett bármikor más személyeket
jelölhetnek rr-reg, arnelyről a másik Felet a változást megelőző 2 (kettő) munkanappal írásban
éfiesíteni kötelesek. Felek megállapodnak, lrogy a kapcsolattarlók jelen Szerződésben kezelt
személyes adatait (nevét, telefonszám, e-rnail) kizárólagosan a szerződéses kapcsolat
fenntarlása céljából jogosultak kezelni. A rneghatározott személyes adatok őrzési ideje
legfeljebb a jelen Szerződésre irányadó dokumentum őrzési idejéig tart,

A számla befogadásárT ak visszautasítására jogosult szernély:

Felhasználó részéről
Csurjáné Bóbis Mónika
Szátnviteli és Pénzügyi osztá7yvezető
2600 Yác, Kodály Zoltán u. 3.
+36-27 -511-510

csurj anebrn(@dmrvzrt.hu

26.2 Felekmegállapodnak, hogy ajelen Szerződéssel kapcsolatosan a másik Fél részére cimzett
mindennemű értesítés és közlés akkor tekintendó kézbesítettnek, ha az irásban, a Felek fent
meghatározott círnére személyes kézbesítéssel, térlivevénnyel kísér1 ajánlott levélberr,
telefaxon törlénik.

A kézbesítés idópontja szernélyes kézbesítós esetén az átvétel napja, ajánlott küldemény esetén
a téfiivevényen feltüntetett időpont, telefax esetétr -ha az adatátvitel a címzett ideje szerint
rnunkanapon 15:00 Óra előtt törlénik - a sikeres adatátvitel visszaigazolásául szolgáló
dokumentum kézhezvételének időpontja a továbbítás napján, illetve egyéb esetben a cimzett
ideje szerint a továbbítást követő első munkanap 8:00 órakor.

Az ajánlott, térlivevényes küldernényként a fenti cimre postáía adott értesítést a rnásodik
kézbesítés megkísérlését követő 5, (ötödik) munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, lia a
téfiivevény szerint a kézbesítés azérí volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen, ismeretlen
helyre költözött, az iíatot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta.

A jelen Szerződésben ioglalt lérryeges kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos értesítések
klzárólag személyes kézbesítés útján, téfiivevénnyel kísér1 ajánlott levélben, vagy telefaxontörténhetnek. 

a_ l
/Y)
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Felhasználó részéről
BoSsányi Attila
beszerzés vezető
2600 Vác. Kodály Zoltán u. 3.

+36-2,7-505-350

bossanyi. attila@drnrvzrt.hu

kereskedő részéról
Hegedűs Angéla
senior ügyfélkapcsolati menedzser



Felek rögzítik, hogy a fellrasználási hely műszaki jellernzőit érintő változásokat (pl. gáznérők
cseréjét) jelentő Felhasználói igényeket Kereskedő jogosult továbbítani az illetékes elosztói
engedélyesnek, azaz F e7használó, a műszaki jellernzőket érintő igényeit kereskedő
képviselőjének köteles bejelenteni, Felhasználó a műszaki jellemzőket érintő kérdések
vonatkozásában elosztói engedélyessel közvetlenül nem lép kapcsolatba.

27. Éruénytelenség

A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége a

többi rendelkezés éruényességét nem érinti kivéve, ha az éívénytelen rendelkezés nélkÜl a
szerződést a Felek nem kötöttók volna meg. Ez esetben a Felek az éruénytelen rendelkezést
olyan rendelkezéssel helyettesítik, amely annak céllához a legközelebb ál1.

28. Irányadó jog, jogszabályváltozás

28.1 Irányadó jog
Felek kijelentik, hogy ajelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a GET, a GET VHR.
és egyé-b vonatkozó jogszabályok, a kereskedő Földgázkereskedelmi Üzletszabályzaía, az

üzemi és Kereskedelrni Szabá|yzat, a ptk, (2013. évi V. töryény) és más, jelen Szerződésre
alkalmazandó hatályos jogszabályok irányadók azzal, hogy a Felek a Ptk. 6:389. § (2)

bekezdésének az alkalmazását a Szerződés vonatkozásában kifejezetten kizárják. Felek
kijelentik, hogy a jelen szerzódésre irányadó jogviszonyban Felhasználó nem tartozik a GET
61/E. §-ban foglalt szabályok hat álya alá. Amennyiben a Kereskedő üzletszabályzata (beleérlve

a kereskedő által alkalmazott bánnely általános szerződési feltételt is), annak bármely
rnódosítása és a jelen Szerződés között tartalmi ellentmondás, vagy eltérés van, a Kereskedő és

a Felhasználó jogviszonyában jelen Szerződés szerint kell eljámi, azaz a Kereskedői
izletszabá7yzat, vagy Kereskedő által alkalmazott általános szerződési feltétel a Felhasználóval
ajelen Szerződésnek megfelelő jogviszonyban _ az ellentmondás, vagy eltérés tekintetében _
nern lép hatályba.

28.2 J o gszabályváltozás
Amennyiben jelen Szerződós teljesítése jogszabály változása miatt teljes egészében valamennyi
felhasználási helyre vonatkozóan nem lehetséges (lehetetlenülés) a Szerződés a teljesítést

lehetetlenné tevő jogszabály haíályba 1épésének 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 rnódosításáról , a Szerződés a
rnegváltozott jogszabály szerinti tarlalommal és értelmezéssel marad hatályban.

29. Jogviták

A Szerződéssel és a Feltételekkel összefliggésben a Felek között lelmerült esetleges vitás
kérdések retrdezésére aFelek az általános hatásköri szabályok alkalrnazásával a Felhasználó
székhelyének megfelelő járásbíróság, vagy törvényszék kizárólagos illetékességét fogadják el.

30. Nyilatkozatok

30.1 A Felek mindegyike a következő nyilatkozatot teszi és szavatolja a rnásik Fél felé:
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- a magyar jogszabályok szerint érvényesen létezik (ilyennek kell tekinteni a külftjldi
illetőségii Szállítót, ha a saját joga szerint létező jogalany); képes és jogosult arra, hogy
ajelen Szerződést rnegkösse és teljesítse, továbbá rendelkezik a Szerződés teljesítéséhez
szükséges rninderr felhatalmazással, hatósági engedéllyel;

- nincs ellene folyarnatban csődeljárás, felszánrolási eljárás vagy végelszámolás, illetve
ilyen eljárások megindításáról nincsen tudomása;

- nincs ellene folyamatban bíróság, közigazgalási szery vagy egyéb hatóság előtt olyan
peíes vagy egyéb eljárás, mely a Szerződésben foglaltak teljesítését akadályozza vagy
hátrányosan érinti;

- a jelen Szerződés szabályszeni felhatalmazással került aláírásra és a Felek érvényes és
jogilag kötelező erejű kötelezettségvállalását taítalmazza, arnely az abban foglalt
feltételek szerint kikényszedthető;

- ajelen Szerződés megkötése és teljesitése nern eredményezi az adott Fél létesítő okirata,
illetőleg egyéb általa kötött rnegállapodás vagy okirat rendelkezéseinek megszegését.

30.2 Felhasználó ajelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy

- a Szerzódés lratálybalépését megelőzően érwényes foldgáz_kereskedelmi szerződését
megszüntette, igy a Szerződés teljesítésére alkalmas, figyelemmel a Szerződés 20, pont
szerinti hatályba lépésének időpontjára is;

- ajelen Szerződésben meghatározott Átadási pont vonatk ozásában a területileg illetékes
Elosztói Engedélyessel a vásárolt kapacitásnak megfelelő hálózati csatlakozási és
el o sztóhá| ó zat-használ ati szerző d és s el rend elkezik ;

- jelen Szerződésben meghatározott Átadási pont vonatkozásában rendelkezik a
csatlakozási szerződésnek megfelelő mérővel, figyetemmel a Szerződés 20. pont
szerinti hatályba lépésének időpontjára is; így a jelen Szerződés megkötése részéről
akadályba nem ütközik.

30.3. Kereskedő jelen Szerződés aláirásáva| egyidejűleg az állnnháztallásról szóló 2011. évi
CXCV. törwényben (továbbiakban: Áht.; és az államháztaríásról szóló törvény végrehajtásáról
sző|ó 36812011 (XII.31.) Korm. rendelet 50,§ (1a) bekezdésében foglaltak alapján nyilatkozik,
hogy a társaság a nemzeti vagyonról szőIó 2011 . évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvt.) 3.

§ (1) bek. 1. b) pontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezetnek rninősül, amelynek
igazolására jelen Szerződés 4. számú rnellékletét képe ző, átláthatósági nyilatkozatot csatol.

31. Jogról való lemondás

Ha valatnely Fél nem gyakorolja, vagy késedelrnesen gyakorolja a jelen Szerződós bárrnely
rendelkezése tekintetében meglevő bánnely jogosultságát vagy jogorvoslati lehetőségét, ez
nern tekinthető az ilyen jogosultságról vagy jogorvoslatról való lemondásnak.

32. Zárő rende|kezések

33.1 A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a foldgázpiacra vonatkozó szabá|yozást
ismerik, és a szerződést a hatályos ftildgázipari és egyéb jogszabályok ismeretében kötötték
meg.
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32.2 A jelen Szerződésnek részei amellékletek, a Szerződés a mellékletekker egyiitt
érlelmezendő. A csatolt mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A mellékletek
tartalma, valamint a Szerződés tafialma között mutatkozó esetleges ellentmondás esetén a

Szerződés rendelkezósei irányadók.

32.3 Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződés tekintetében az a|ábbi szewezetek
rendelkeznek vizsgálati és ellenőrzési jogosultsággal: az Allami Számvevőszék, jogszabályban

meghatározott más szervezetek.

32.1, A kalföldi adóilletőségű Kereskedő kateles a Szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogl az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhcttóság
közvetleni,il beszerezhet az Kereskedőre vonatkozó adatokat az országok kazötti jogsegély
i gényb ev ét ele né l kül. 1

32.5 Amennyiben a szerződés bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, akkor a szerződés
fentieket sédő rendelkezése helyébe - minden további jogcselekmény, így különösen a

Szerződés módosítása nélkül _ a megséfiett kötelező érvényú jogszabályi rendelkezés kerül.

Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként
rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a Szerződés része (vagy a Szerződésben
szövegszerűen szerepelnie ke1l) és azt szövegszerűen a Szerződés nefi7 taítalmazza (az adott

rendelkezés a Szerződés részét képezi).

32.6 A Szerződés teljesítése során a Kbt.135.-143. §-ok közötti rendelkezések megfelelóen _ a

Szerződében foglaltak fi gyelernbevétele szerint - irányadóak.

32.7 Felek megállapodnak a Szerződésbe foglalt szabályozás elsőbbségéb en az ÚKSZ és az

ÜSZ rendelkezéseivel szemben, melyre tekintettel a Szerződés .szabályait - mint speciális
szabályokat - kell elsődlegesen alkalrrrazni az ŰlKsz és az Űsz általános szabályaival
szernben, az általános szabályok és a speciális szabályok közötti ellentrrrondás, eltérés, vagy
ellentét esetén a Szerződésben foglalt rendelkezések az irányadóak.

/ A Keleskcdő személyének rnegt'elelően alkalmazott szabáty an,a az eseh,e, ha a Keleskedó neln kiilldldi adóilletóségű, a szelződésból á

szöv€8 elhagyásÉ keiil
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Felek a szerződést elolvasás és értelmezés után - rnint szándékukkal és akaratukkal mindenben
megegyezőt - a Szerződés létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában irják a|á 5
egyrnással egyező eredeti példányban, amelyből 1 példány a Kereskedőt, 4 példány a
Felhasználót illeti meg.

,/',4

Áoám nttita

Yezéigazgató Önkormányzati és lntézményi

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Ügyfelek értékesítési osztályvezető

Zártkörúen Múköd6 Társaság 
MVM Next Energiakereskedelmi

zft.
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Á "#i,Hlffiöifi;^",*"
Q,J*{pryy*",

---T--t-.+-
Virlg László
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2. sz. melléklct: Átlá"ható.ági nyilatl<ozat
3, sz. melléklet: Rendszerhasználati ár órtékeit tartalmaző táblázat
4. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
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2. sz. rnellél<lct: Ár,.lÁRttrrr<)sÁcI tJvtLA.rxclza'r

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., mint Kereskedő (a továbbiakban: Kereskedő) a

Felhasználóval létíejött Földgáz Adásvételi Szerződéshez kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatot
teszi:

1) Kereskedő aielen nyilatkozat előzményekérrt az alábbtakat rögziti,,

Kereskedő a Felhasználóval és további Felhasználókkal, mint ajánlatkérőkkel a Felhasználók
(a továbbiakban: Felhasználók) által lefolytatott közbeszerzési e|játás 202}.()9. §, napján
Földgáz Adásvételi Szerződéseket kötött (a továbbiakban:,,Szerződések").

2) Kereskedő kötelezettséget vállal arra, hogy Felhasználókkal megkötött Szerződésekben
külön-külön meghatározott Szerződött Földgázmennyiségektől való megengedett eltéréseket,

az e|járásban szereplő összes Szerződött Földgázmennyiségre vonatkozóan együttesen kezeli.
A Szerződésekben rögzített mennyiségeket a Felhasználóknak együttesen kell teljesíteni. A
Felhasználók együttes teljesítése azonban ttem eredményez egyeternleges kötelezettségvállalást
a Kereskedővel szemben őket terhelő kötelezettségek tekintetében, Erre tekintettel amennyiben
valamely Felhasználó a saját szerződésében meghatározott időszakon belül a Szerződött
Földgázmennyiségtől a megengedett eltérésen túli eltéréssel, úgy mentesül a szerződésszegés
jogkövetkezményei alól, ha a Felhasználók együttes vételezése a Felhasználók egyes
szerződéseiben rögziíelt és jelen nyilatkozat 4. pontjában összesített mennyiség hatáíain belül
marad.

3) Arnennyiben nem teljesül a jelen nyilatkozat 2. pontjában meghatározott körülrrrény, úgy a
szerződéses kötelezettségeket a Felhasználók saját szerződésük szerint kötelesek teljesíteni.

4) Az egyes Felhasználók Szerződött Földgázmennyiségeit és a megengedett eltéréseket
tvc az alribbi táblázat tartalrrrazza (ílgvolcmrnel az egyedi szcrzőclés 5.1 trorrtiára):

Felhasználók
szcrződött

Fiiltlgázme nnyisóg
(kWh)

NIegcngctlett
rn lxim um

e ltérés |%,l

"URBS PRO PATIENTE" Közhasznú
Nonnrofii Kf1

2 70E 289 20

AK Nyomda Kft. 308 735 20

Antenna Hungária Zr1. 1637 373 20

ATEV Zt-t. ll5 9l4 936 20

ATEVSZOLG Zrt 53 205 2o

Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú
Kft

ló 975 20

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhaszrrú
Nonnrofit Kft.

25 1 9.+5 20

oSSZcS1
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BMSK Ztt. 3 291 130 20

Conccrto Akadérnia Norlplofit Kíi 311 165 20

C]orrcorcli a K(l z.r aktár Zrt 1 835 586 20

Díjbeszedő Holding Zrt 960 345 20

DMRV ZRT- 4 204 383 20

Dunántúli Regionális Yizmű Zrt. l2 860 235 20

ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Kft. l 9ó8 528 20

ERV. Eszakmagyarországi Regionális
vízművek zállkődien Míiködő

3 121 194 Z0

Eszakdunántírli Y íl.nű 7,rí. 1 567 070 20

FTLANTRoP Kft. 265 227 20

Grand Tokaj Zfi. 1710 525 20

Győr-Sopron-Ebenfufi i Vasút Zrt. l3 830 032 20

Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit
Kft.

1 629 026 20

Henrran Ottó Intézet Nonprofit Kft. 478 78E 20

Hévíz-Balaton Airpor1 Kft . l12 996 20

llM ArrnCorn Zrt. 1 890 540 20

HM ARZENAL Zlt, 4 114 141 20

HM EI Zrt. 208 642 614 z0

Honvédelmi Minisztériurrr CURRUS Gödöllői
Harciárműrtechnikai zrt.

4 662 696 20

Hortobágyi Ha|gazd,aság Zl1. 256 687 20

HUNGARORING Sport Ztt, 641 155 z0

KAV Közlekedési Alkalrnassági és
vizspaköznont Nonnrofi t k ft.

l0ó 568 20

Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai
korlátolt Felelősségűr Társaság

82l l44 20

Lechr, er Nonprofit Kft. 288 5ó7 20

Magyar Közút Nonpíofit Zft. 31431 51l 20

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. l8 541 l34 20

olaallDt Á
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4. sz. melléklet: Átláthutórági nyilatkozat

ÁrlÁrulrósÁGl NyILATKozAT

Alulírottak Vass József és Ádárn Attila, mint az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
(székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., cégegyzék szám: Cg. O1-70-140263,
adószárn: 26'713111-2-44, előző cégnév: NKM Energia Zrt.) együttes cégjegyzési
jogosultsággal rendelkező képviselői jelen okirat aláírásával büntetőjogi felelősségünk
tudatában

nyilatkozunk,

hogy az MVM Next Energiakeresked elmt Zrt. - a lentiekben részletesen kifejtett
körülményekre tekintettel - a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.

A 201 1. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. a) pontja alapj án átláthatő szervezet az állam,
a költségvetési szerw, a köztestület, a helyi önkonnányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a
társulás, az egyházi jogi szernély, az o|yan gazdálkodó szeívezet, amelyben az állam vagy a
helyi önkonnányzat külön-külön vagy együtt 1000Z-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi
szeívezet, a külfijldi állam, a külfoldi helyhatóság, a külfoldi állarni vagy helyhatósági szerv és
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban rószes á7lam szabályozott piacára
bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. egyedüli részvényese az MVM Zrt. (székhelye: 1031
Budapest, Szentendrei ü 20'7 -209., a továbbiakban: MVM). Az MVM 100%-os tulajdonosa
közvetlenül a Magyar Állarn.

Tekintettel arra, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zi.-ben a Magyar Állam
közvetetten l00%-os részesedéssel rendelkezik, az MVM Next Energiakereskedelrni Zr1. a
2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. a) pontja alapján a törvény erejénél fogva
átlátható szervezetnek minősül.

A jelen nyilatkozat a DMRV ZRT. kérésére, az államháztartásról szóló 201 1. évi CXCV.
törvény 41. § (6) bekezdése és az államháztarlási törwény végrehajtásáról szóló 368/201 1.
(XII. 3 1 ,) Kományrendelet 50. § (1a) bekezdése alapján került kiállításra.

Budapest, 2021. szeptember . !!I..
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