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A korrekciós elszámolás általános szerződési feltételei
A KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI SZERZŐDÉS TÁRGYA

A korrekciós elszámolás általános szerződési feltételei az MVM Égáz-Dégáz
Földgázhálózati Zrt. (Földgázelosztó) és a Rendszerhasználó között a magyar
földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatában (ÜKSZ) foglalt profil alapú
elszámolási rendszer működtetésével kapcsolatos utólagos korrekciók elvégzését, az
azzal kapcsolatos pénzügyi elszámolások folyamatát szabályozza.
A Rendszerhasználati Szerződésben vagy a jelen általános szerződési feltételekben
nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok, különösen a
földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (Get.), a földgázellátásról szóló 2008. évi
XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet
(Get. Vhr.), a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási
díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet , a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az ÜKSZ, és a Rendszerhasználó
és a Földgázelosztó között hatályos rendszerhasználati szerződés rendelkezései az
irányadók és alkalmazandók.
A jelen korrekciós elszámolás általános szerződési feltételei a Rendszerhasználó és a
Földgázelosztó között létrejött rendszerhasználati szerződés elválaszthatatlan
mellékletét képezi.
a Földgázelosztó meghatározza a Földgázelosztó és a Rendszerhasználó között
létrejött és hatályos rendszerhasználati szerződés melléklete(i)ben felsorolt profilos
fogyasztók esetében a leolvasási időszak előzetes (profilos) fogyasztásának, valamint
a mérőleolvasás alapján meghatározott tényleges fogyasztásának a különbségét, és
ennek figyelembe vételével elvégzi a korrekciós mennyiségek elszámolását.
1.1. Korrekciós mennyiségek számítása
a) A korrekciós mennyiség a profilos elszámolású Felhasználókra a leolvasási
időszakban allokált és a mérők leolvasása vagy a kereskedőváltás alkalmával történt
elszámolás után meghatározott tényleges fogyasztások eltérését jelenti. A korrekciós
mennyiséget a Földgázelosztó felhasználónként számítja ki és földgázkereskedőkre
összegezve havonta állapítja meg.
b) A korrekció szempontjából allokált fogyasztásnak a havi, végleges allokáció során
megállapított gázmennyiség számít.
c) A korrekció szempontjából leolvasásnak csak az elszámolási leolvasás számít.
Elszámolási leolvasás hiányában az adott Felhasználóra vonatkozóan nem történik
korrekció. A korrekciós elszámolás szempontjából elszámolási leolvasásnak minősül
a földgázelosztó üzletszabályzatában térítésmentesen vállalt sikeres ciklikus
(ütemezett) leolvasás, továbbá a kereskedőváltás során alkalmazott mérőállás.
e) A korrekciós mennyiséget havi gyakorisággal, az előző leolvasás időpontjáig
visszamenőleg kell kiszámítani az ÜKSZ IV. mellékletben meghatározott szabályok
alapján mindazon felhasználási helyekre (POD-okra), amelyek a leolvasás
ciklikusságából adódóan az adott hónapban kerülnek leolvasásra, valamint a
kereskedőváltásból adódó elszámolási mérőállások alapján elszámolásra.
f) A korrekciós csoportokat az ÜKSZ IV. melléklet határozza meg.
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1.2. A korrekciós elszámoló árak és díjak
a) A korrekciós gázmennyiséget az ÜKSZ IV. számú mellékletben definiált korrekciós
elszámolási földgázáron kell elszámolni. A korrekciós árakat havonta kell
megállapítani az ÜKSZ IV. mellékletben meghatározott módszer szerint.
b) A tárgyhónapban alkalmazandó elszámoló földgázárakat a tárgyhónapot követő
hónap 25. napjáig kell meghatározni, amelyet a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal közzétesz a honlapján.
1.3. Profileltérés rendezése
a) A korrekciós elszámolás fő lépései: a korrekciós mennyiségek megállapítása, a
korrekciós árak alkalmazásával a korrekciós értékek meghatározása és a korrekciós
számlázás.
b) A tárgyhavi korrekciós számlák kibocsátásának határideje a gázhónapot követő 2.
hónap 20. napja.
1.4. Számlázási előírások
1.4.1. A korrekciós elszámolás és számlázás
a) A korrekciós elszámolás során a Rendszerhasználó és a Földgázelosztó között a
korrekciós mennyiségeknek a tárgyhónapra megállapított korrekciós elszámoló
árakkal történő elszámolása valósul meg számla alapján (korrekciós számla).
b A korrekciós számlát korrekciós csoportonként, a korrekciós csoportmennyiségek és
azok korrekciós elszámoló árának feltüntetésével kell kiállítani az arra jogosultnak.
c) A számlához az analitikát a Földgázelosztó POD szinten, elektronikus úton köteles
átadni.
d) A korrekciós elszámolás a felek között havonta történik.
e) A Rendszerhasználó szempontjából pozitív egyenlegű rendszerhasználói
korrekciós gázmennyiség esetén a Rendszerhasználó köteles a korrekciós
mennyiséget az adott korrekciós értéken korrekciós számla ellenében elszámolni a
Földgázelosztóval.
f) A Rendszerhasználó szempontjából negatív egyenlegű rendszerhasználói
korrekciós gázmennyiség esetén az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. köteles a
korrekciós
mennyiséget
az
adott
korrekciós
értékről
elszámolni
a
Rendszerhasználóval.
g) A korrekciós mennyiségi kimutatást a tárgyhót követő hónap utolsó munkanapjáig
köteles a Földgázelosztó ellenőrzés céljából a Rendszerhasználónak megküldeni.
h) Amennyiben a korrekciós mennyiségi kimutatás kézhezvételét követő öt
munkanapon belül a Rendszerhasználó írásban nem kezdeményezi az ÜKSZ
15.4.11.2. pontjában és a jelen melléklet 1.4.2. pontjában foglaltak szerint az
elszámolás felülvizsgálatát és javítását, a korrekciós elszámolás a számlázás alapját
képezi.
i) A Felek a korrekciós elszámolás vonatkozásában határozott időre szóló
elszámolásban állapodnak meg. A számla kibocsátására az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. tv. 58. §-a alapján kerül sor.
1.4.2. Vitatott korrekciós mennyiségek kezelése
a) A korrekciós mennyiségi kimutatás hibája esetén a Rendszerhasználó a korrekciós
elszámolás kézhezvételét követően öt munkanapon belül írásban, a hibás tételek
megjelölésével az elszámolás felülvizsgálatát és javítását kezdeményezheti a
Földgázelosztónál.
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b) A hiba elismerése esetén a Földgázelosztó a felülvizsgálati kérelem beérkezését
követő öt munkanapon belül javító adatszolgáltatást küld a Rendszerhasználónak.
c) A Földgázelosztó a felülvizsgálati kérelem beérkezését követő öt munkanapon belül
az elutasítás okának írásbeli indoklásával elutasíthatja az elszámolás javítását.
Elutasítás esetén a rendszerhasználó a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalhoz (MEKH) fordulhat a felülvizsgálati kérelem elutasításával kapcsolatban.
d) Azon vitatott részmennyiség, amellyel kapcsolatban a korrekciós számla
kibocsátásáig nem sikerül a Rendszerhasználónak és a Földgázelosztónak a vitás
kérdéseket rendeznie, nem kerül kiszámlázásra.
e) A vitás kérdések lezárását követően a Földgázelosztó és a Rendszerhasználó új,
az eredetit javító elszámolást és számlát készít az eredeti elszámolási árakkal.
1.4.3. A számla kiegyenlítése
A kötelezett a számlát 15 napon belül köteles kiegyenlíteni a jogosult felé.
2. Szerződésszegés és következményei
A korrekciós elszámolásra vonatkozó bármely kötelezettség megszegése
szerződésszegésnek minősül. Szerződésszegés esetén a másik Fél a
jogszabályokban, az ÜKSZ-ben, illetve a Rendszerhasználati Szerződésben és a jelen
mellékletben meghatározott módon és mértékben jogosult a szerződésszegő Féllel
szemben a szerződésszerű teljesítést követelni, továbbá jogkövetkezményt
alkalmazni, vagy annak vonatkozásában eljárni.
Amennyiben a korrekciós elszámolás alapján kiállított számlát az annak megfizetésére
kötelezett fél a fizetési határidőn belül nem fizeti meg, a kötelezett a késdelembe esés
időpontjától kezdődően a Ptk.-ban meghatározott, gazdálkodó szervezetekre
vonatkozó mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.
Kelt.: Szeged, …............
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