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1.

A szerződés tárgya

1.1.

A jelen szerződés (a továbbiakban: Szerződés) keretében a Földgázelosztó díjfizetés ellenében
vállalja a Szerződéssel lekötött, a Szerződésben meghatározott földgázelosztó-vezetéki
kapacitás rendelkezésre bocsátását és annak a Szerződés hatálya alatti folyamatos biztosítását a
Rendszerhasználó által ellátott felhasználók részére, valamint a jogszabályokban és az ÜKSZben meghatározott adatok szolgáltatását és nyilvántartását. A Rendszerhasználó a kapacitás
igénybevételére díjfizetés ellenében jogosult.
Ha a felhasználó a saját fogyasztásának mértékéig az ellátásához szükséges kapacitásait saját
maga köti le (saját jogon eljáró felhasználó), a rendszerhasználati szerződés vonatkozásában rá
a földgázkereskedőre (rendszerhasználóra) vonatkozó rendelkezések az irányadók.

1.2.

A Földgázelosztó kötelezettségei és jogai:

1.2.1. A Szerződés alapján a Földgázelosztó köteles az 1.1. pont szerint a földgáz elosztóvezetéken
lekötött és a Szerződésben rögzített kapacitásának rendelkezésre bocsátásására és annak
folyamatos biztosítására a Szerződés hatálya alatt a Rendszerhasználó által képviselt, vele
szerződéses kapcsolatban álló Felhasználók számára, az 1. sz. mellékletekben rögzített
alapadatok alapján a hatályos jogszabályok, az Üzletszabályzat mellékletét képező
Rendszerhasználati Szerződés Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF), valamint
a Földgázelosztó és a hozzáférésre jogosultak kapcsolatát szabályozó, a Magyar
Földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata (ÜKSZ), továbbá a Földgázelosztó
Üzletszabályzata szerint.
Amennyiben a Felhasználó a saját fogyasztása mértékéig maga köt a Földgázelosztóval
rendszerhasználati szerződést, úgy - a Földgázelosztóval szemben felmerülő minden fizetési
kötelezettség – a szerződéses biztosíték biztosítását is beleértve – a Felhasználót terheli, és
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ebben az esetben a jelen Szerződéssel a Rendszerhasználóra megállapított jogok a
Felhasználót jogosítják, a kötelezettségek a Felhasználót terhelik.
1.2.2.

A kapacitás rendelkezésre bocsátása ellenében a Földgázelosztó díjazásra jogosult.

1.3.

A Rendszerhasználó kötelezettségei és jogai:

1.3.1.

A Rendszerhasználó köteles a Szerződés 2. pontja szerinti szerződéses biztosíték nyújtására és
a Szerződés hatálya alatt a szerződéses biztosíték Get. Vhr. 85-86. §-ai szerinti rendelkezésre
állásának folyamatos ellenőrzésére és fenntartására; az ennek elmulasztásából eredő
jogkövetkezményekért felelősséggel tartozik a Földgázelosztó felé.

1.3.2.

Amennyiben a Szerződés hatálya alatt a Rendszerhasználó által nyújtott szerződéses biztosíték
bármely okból megszűnik vagy annak összege csökken, a Földgázelosztó választása szerint
a) jogosult felhívni a Rendszerhasználót arra, hogy a szerződéses biztosítékot legkésőbb 15
napon belül pótolja vagy annak összegét emelje fel az eredeti összegre, és ezzel
egyidejűleg, a felszólítás kézhezvételét követően 24 órán belül azonnali beszedési
megbízást (inkasszót) bocsásson a Földgázelosztó rendelkezésére; vagy
b) jogosult a Rendszerhasználót arról értesíteni, hogy a szolgáltatást vele szemben
felfüggeszti a Get. Vhr. 86. §-a alapján, és ezzel egyidejűleg súlyos szerződésszegés
címén az ÁSZF alapján jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Az 1.3.2. a) pont szerinti esetben a Földgázelosztó inkasszóra vonatkozó jogosultsága
mindaddig fennáll, amíg a Rendszerhasználó a szerződéses biztosíték meglétét vagy az eredeti
összegre való felemelését szerződésszerűen nem igazolja.

1.3.3.

Abban az esetben, ha a Rendszerhasználó a szerződéses biztosíték nyújtására vagy eredeti
összegre való felemelésére vonatkozó kötelezettségének a Földgázelosztó által az 1.3.2.
szerint biztosított póthatáridőben nem tesz eleget, a Földgázelosztó jogosult vele szemben
a) Get. 77. § (1) bek. a) pontja, valamint a Get. Vhr. 86. § értelmében a Szerződés egyidejű
felmondása mellett a szolgáltatást felfüggeszteni, vagy;
b) a szolgáltatást felfüggeszteni a Szerződés felmondása nélkül.

1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.

1.4.

A Rendszerhasználó köteles továbbá a vele szerződéses kapcsolatban álló Felhasználók adatait
a Földgázelosztó részére az általa kért tartalommal és formátumban átadni.
A Rendszerhasználó a Földgázelosztó által informatikai platformon keresztül rendelkezésre
bocsátott, a vonatkozó jogszabályok szerinti elszámoláshoz szükséges meteorológiai adatokat
korlátozás nélkül felhasználhatja, de harmadik személynek tovább nem adhatja.
A Rendszerhasználó a Földgázelosztó által rendelkezésre bocsátott kapacitás ellenében
rendszerhasználati díjat köteles megfizetni - a Földgázelosztónak a mindenkor hatályos
jogszabályok rendelkezései szerint.
Együttműködési kötelezettség:
A Felek a jelen szerződés hatálya alatt együttműködni kötelesek a Get., a Get. Vhr., az ÜKSZ
és az Üzletszabályzat rendelkezései szerint.
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1.5.

Fogalmak:
A jelen Szerződésben használt fogalmak a Get., Get. Vhr. és az ÜKSZ szerinti jelentéssel
bírnak.

2. A szerződés hatálya, szerződéses biztosíték:
A jelen Szerződés hatályba lépésének előfeltétele az, hogy annak mindkét fél által történő
aláírását követően a Rendszerhasználó a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. tv. (Get.) 77. §
(1) bek. a) pont szerinti, valamint az ennek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rend.
(Get. Vhr.) 85. § szerinti szerződéses biztosítékként a Szerződés hatálya szerinti időtartamra
érvényes szerződéses biztosítékot, így különösen de nem kizárólagosan bankgaranciát vagy
óvadéki letétet nyújtson a Földgázelosztó részére a Get. Vhr. 86. § (3) bek. szerinti mértékben
a Get. Vhr. 86. § (1) bek. a) pont szerinti időpontban (tehát a szerződéses szolgáltatás
megkezdését megelőző 15 munkanappal).
A jelen szerződés ……………………. (év, hónap, nap, óra, perc) lép hatályba, amennyiben a
szerződéses biztosíték rendelkezésre bocsátása addig megtörténik, és ……………………. -ig (év,
hónap, nap, óra, perc) terjedő határozott időre szól.
Amennyiben a jelen Szerződés mindkét fél által történő aláírását követő legkésőbb 5 napon
belül a Rendszerhasználó a Földgázelosztó részére a fentiek szerinti szerződéses biztosítékot
nem nyújtja át, a Földgázelosztó a kapacitásigényt jogosult elutasítani, és a jelen Szerződéstől
az érdekmúlás bizonyítása nélkül jogosult egyoldalú jognyilatkozatával elállni a Get. Vhr. 85. §
(4) bek. alapján.
3. Elszámolás-leolvasás:
Az elosztóhálózat
távleolvasására
•

•
•

kiadási

pontján

a

mérő

elszámolási

célú

helyszíni

leolvasására/

100 m3/h vagy annál nagyobb, de 500 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású
fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó, és az 500 m3/h vagy annál nagyobb
névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználók esetén évente
egy alkalommal kerül sor;
20 m3/h vagy annál nagyobb, de 100 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású
fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó felhasználók esetén havonta egy
alkalommal kerül sor;
20 m³/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók esetén
évente egy alkalommal kerül sor.

A Rendszerhasználó kezdeményezésére végzett - árváltozás és egyéb okból történő mérőleolvasás költségét a Rendszerhasználó köteles megtéríteni. Amennyiben a Felhasználó
megtagadja a mérő helyszíni leolvasása alkalmával felvett jegyzőkönyv aláírását, ennek tényét
jelezni kell a Rendszerhasználó felé, amennyiben a Felhasználó saját fogyasztása mértékéig
nem maga köt
a Földgázelosztóval rendszerhasználati szerződést. Az elosztási
rendszerhasználati díjak számlázása az ÁSZF-ben leírtak szerint történik.
Fizetési mód: átutalás
4. Korrekciós elszámolás:
4.1. A Földgázelosztó a jelen Szerződés alapján megállapítja a Rendszerhasználóval létrejött
rendszerhasználati szerződés 1. számú mellékletében felsorolt profilos felhasználók esetében a
leolvasási időszak előzetes (profilos) fogyasztásainak, valamint a leolvasási időszaknak
megfelelő mérőleolvasás alapján meghatározott tényleges fogyasztásának különbségét az
ÁSZF-ben meghatározott határidők betartása mellett, és ennek figyelembe vételével elvégzi a
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korrekciós mennyiségek elszámolását a mindenkor hatályos jogszabályok, a Földgázelosztó
Üzletszabályzata, valamint az ÜKSZ rendelkezései szerint.
4.2

Vitatott korrekciós elszámolások kezelése:
A Rendszerhasználó a korrekciós elszámolással kapcsolatos reklamációját – a korrekciós
elszámolás hibája esetén – a korrekciós elszámolás részére történő eljuttatását követően öt
(5) munkanapon belül írásban, a hiba(k), illetve vitatott tétel(ek) pontos megjelölésével
jelezheti a Földgázelosztó-nek, egyidejűleg kérheti az elszámolás felülvizsgálatát és javítását.
Amennyiben a fenti határidőn belül a korrekciós elszámolással kapcsolatban írásbeli kifogás
nem érkezik, a korrekciós elszámolást a Földgázelosztó elfogadottnak tekinti. A fenti határidőn
túl érkező bármilyen, az elszámolást érintő észrevételt, reklamációt a Földgázelosztó nem vesz
figyelembe.
A Földgázelosztó a felülvizsgálati kérelem (észrevétel, reklamáció) kézhezvételét követő öt (5)
munkanapon belül köteles azt érdemben elbírálni. Amennyiben a felülvizsgálati kérelem
megalapozott volt, és a hiba az elszámolást érinti, a Földgázelosztó a hibás tétel(ek)
korrigálásával a fenti határidőn belül javított elszámolást és adatszolgáltatást küld a
Rendszerhasználó részére. Nem megalapozott reklamáció esetén a fenti határidőn belül a
felülvizsgálati kérelem elutasításra kerül az elutasítás okának megjelölésével, mely esetben a
Rendszerhasználó jogosult a rendszerhasználati szerződés általános szerződéses feltételeiben
kikötött választottbírósághoz fordulni. A Földgázelosztó a felülvizsgálati kérelem elutasításával
egyidejűleg Rendszerhasználó számára minden olyan adatot köteles mellékelni, amely alapján
a Rendszerhasználó által vitatott elszámolás készült.
A vitás kérdések lezárását követően a Földgázelosztó új, az eredetit javító elszámolást készít.
Amennyiben a Rendszerhasználó a javító elszámolásra legkésőbb 5 munkanapon belül nem
tesz észrevételt, az elszámolást a Földgázelosztó elfogadottnak tekinti, és ennek alapján
kötelesek a Felek a korrekciós elszámolások pénzügyi rendezésére.
A javító elszámolásra a Rendszerhasználó kizárólag abban az esetben jogosult észrevételt
tenni, ha a Földgázelosztó a Rendszerhasználó eredeti észrevételei alapján nem teljes körűen
korrigálta az elszámolást.
A korrekciós elszámolások pénzügyi rendezésének határideje a korrekciós számla
kiállítását követő 15. nap.
A Rendszerhasználó által kibocsátott korrekciós számlát a Földgázelosztó csak abban az
esetben fogadja be, amennyiben annak tételei megegyeznek a Földgázelosztó által korábban
a Rendszerhasználó részére átadott végleges, tárgyhavi korrekciós elszámolás tételeivel. A
Rendszerhasználó részére megadott korrekciós elszámolástól eltérően kiállított korrekciós
számlát a Földgázelosztó nem fogadja be, azt minden esetben kiegyenlítetlenül a
Rendszerhasználó részére visszajuttatja, mely esetben a Rendszerhasználó késedelmi kamat
vagy a korrekciós számla kiegyenlítésének elmaradása miatti jogkövetkezmény
érvényesítésére nem jogosult.
A Földgázelosztó által kibocsátott korrekciós számlát a Rendszerhasználó csak abban az
esetben fogadja be, amennyiben annak tételei megegyeznek a Földgázelosztó által korábban
a Rendszerhasználó részére átadott végleges, tárgyhavi korrekciós elszámolás tételeivel. A
Rendszerhasználó részére megadott korrekciós elszámolástól eltérően kiállított korrekciós
számlát a Rendszerhasználó nem fogadja be, azt minden esetben kiegyenlítetlenül a
Földgázelosztó részére visszajuttatja, mely esetben a Földgázelosztó késedelmi kamat, vagy a
korrekciós számla kiegyenlítésének elmaradása miatti jogkövetkezmény érvényesítésére nem
jogosult.
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4.3.

Fizetési feltételek:
A Felek a jelen Szerződésben foglaltak szerinti fizetési kötelezettségüket banki átutalás útján
teljesítik egymás felé a korrekciós elszámolására vonatkozó, a jelen Szerződésben
meghatározott valamennyi feltétel teljesülése esetén.
A számlázás és a számlakifogások intézésének rendjére vonatkozó részletes szabályokat a
jelen Szerződés és a Földgázelosztó Üzletszabályzata tartalmazza.
Amennyiben Rendszerhasználó a Földgázelosztó által kibocsátott korrekciós számla
ellenértékét az esedékesség időpontjáig nem fizeti meg, a Földgázelosztó fizetési felszólítást
küld a Rendszerhasználónak, mellyel összefüggő költségeit a Rendszerhasználó köteles
megfizetni.
Amennyiben a Földgázelosztó a Rendszerhasználó által kibocsátott korrekciós számla
ellenértékét az esedékesség időpontjáig nem fizeti meg, a Rendszerhasználó fizetési
felszólítást küld a Földgázelosztónak, mellyel összefüggő költségeket a Földgázelosztó köteles
megfizetni. Abban az esetben, ha a Földgázelosztó a felszólításban foglalt határidőben sem
teljesíti a fizetési kötelezettségét, a Rendszerhasználó jogosult - a Földgázelosztónak a vele
szemben fennálló rendszerhasználati díjfizetési kötelezettségébe a korrekciós elszámolásból
eredő követelését beszámítani, és a beszámítás tekintetében egyedi kompenzációs
megállapodás alapján az ezzel csökkentett összeget köteles csak rendszerhasználati díj
gyanánt - a Földgázelosztónak megfizetni.
Amennyiben a Rendszerhasználó a felszólítás kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon
belül sem rendezi a számlatartozását, a Földgázelosztó annak összegét lehívja a
Rendszerhasználó által a jelen Szerződés szerint nyújtott szerződéses biztosítékból, ennek
hiányában pedig jogosult a jelen Szerződés teljesítését felfüggeszteni. Amennyiben a
szerződéses biztosíték megszűnik vagy nem került feltöltésre, vagy nem nyújt elegendő
fedezetet a számlatartozás rendezésére, úgy a Földgázelosztó a szerződéses biztosíték
ismételt biztosításáig vagy feltöltéséig a Szerződés teljesítését felfüggesztheti, mely esetben a
felfüggesztésből eredő valamennyi közvetlen és közvetett kár és költség a Rendszerhasználót
terheli.
Amennyiben a Földgázelosztó a felszólítás kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon
belül sem rendezi számlatartozását, a Rendszerhasználó a követelését peres úton jogosult
érvényesíteni.

5. Intézkedésre jogosult személyek:
5.1.

A Földgázelosztó részéről:
Leolvasási tevékenységre vonatkozóan:
Név:
Telefon:
E-mail:
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Műszaki beavatkozások kezelésére és elszámolására vonatkozóan:
Név:
Telefon:
E-mail:
Adatforgalmi adatokra vonatkozóan:
Név:
Telefon:
E-mail:
Elszámolási adatokra vonatkozóan:
Név:
Telefon:
E-mail:
Gázmérési adatokra vonatkozóan:
Név:
Telefon:
E-mail:
5.2. A Rendszerhasználó részéről:
Név:
Telefon:
E-mail:
A Földgázelosztó tájékoztatja a Rendszerhasználót, hogy „a Nemzeti Közművek Társaságcsoport
tagvállalatai által kötött szerződésekben, illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt
természetes személyek személyes adatainak kezeléséről” szóló részletes Adatkezelési Tájékoztatót a
https://www.nemzetikozmuvek.hu/Adatvedelem/adatvedelmi-tajekoztatok/adatvedelmi-tajekoztatasok
elérhetőségen, „a szerződéses partnerek adott szerződésben név szerint meghatározott természetes
személy kapcsolattartói személyes adatainak kezeléséhez” készített Érdekmérlegelési tesztet a
https://www.nemzetikozmuvek.hu/adatvedelem elérhetőségen tekintheti meg a Rendszerhasználó és
jelen szerződésben feltüntetett természetes személy kapcsolattartói. A Rendszerhasználó erről köteles
a jelen szerződésben feltüntetett természetes személy kapcsolattartóját/kapcsolattartóit tájékoztatni
és meggyőződni arról, hogy ezen érintett természetes személy(ek) a fenti dokumentumokat
elolvasta/elolvasták.
Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes szabályokat (általános, hangfelvételre vonatkozó) az
üzletszabályzat, továbbá a honlapon és ügyfélszolgálati irodákban elérhető adatkezelési tájékoztatók
tartalmazzák.
A felek a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárulnak, hogy a Szerződésnek a Felhasználók
fogyasztási helyeire lebontott alapadatokat tartalmazó 1. számú mellékletét elektronikus formában
módosítsák. A módosítást a gazelosztas.hu@mvmedgazhalozat.hue-mail címre kell megküldeni. A
módosítás érvényességéhez a másik fél visszaigazolása szükséges.
6.

Az elosztási tevékenység végzéséhez és az elszámoláshoz szükséges alapadatokat a jelen
Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

7.

A Rendszerhasználó kijelenti, hogy az 1. számú mellékletben meghatározott Felhasználókkal
földgáz-kereskedelmi szerződést kötött, a szükséges mennyiségű földgázforrás lekötésére nézve
érvényes szerződéssel rendelkezik (5. sz. melléklet). Kijelenti továbbá, hogy a jelen Szerződés
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megkötésénél a saját nevében, valamint az 1. számú mellékletben meghatározott Felhasználók
képviseletében is eljár, ezen Felhasználókat a jelen Szerződésben foglaltakról teljes körűen
tájékoztatja. Ezen rendelkezések megszegése a Rendszerhasználó részéről súlyos
szerződésszegésnek minősül.
8. A felek a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen szerződés mellékletét képező
és az Üzletszabályzat elválaszthatatlan részét képező ÁSZF rendelkezéseit elfogadják és
irányadónak tekintik. A jelen Szerződés aláírásával a Rendszerhasználó kijelenti, hogy az ÁSZF
rendelkezéseit megismerte és magára és a Felhasználókra kötelezőnek fogadja el. Az
Üzletszabályzat hozzáférhető a Földgázelosztó honlapján ( https://www.mvmhalozat.hu/edgazés
ügyfélszolgálati irodáin. A jelen Szerződés és az ÁSZF közötti eltérő tartalmú rendelkezések esetén
a jelen Szerződésben foglaltak az irányadók. A jelen Szerződés teljesítéséért a Rendszerhasználót
és a Felhasználó(ka)t egyetemleges kötelezettség terheli, ennek érvényesíthetősége érdekében a
Rendszerhasználó a Felhasználóval kötött szerződésben a jelen Szerződés e rendelkezését
kötelező jelleggel érvényesíti.
9.

A Földgázelosztó fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et egyoldalúan módosítsa. Az ÁSZF
módosításáról a Földgázelosztó az Üzletszabályzatban rögzítettek szerint tájékoztatja a
Rendszerhasználót.

10.

A lentebb felsorolt mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, a Szerződés csak
ezekkel együtt érvényes és értelmezendő. A mellékletek tartalma, valamint a Szerződés
tartalma között mutatkozó esetleges ellentmondások esetén a Szerződés rendelkezései az
irányadók.

A felek a jelen Szerződést elolvasás után mint akaratukkal mindenben megegyezőt írtak alá.
Kelt,20.... év ….. hó …. nap

MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. részéről:

………………………………..

…………………………………

Kelt, 20.. év ….. hó …. nap

A rendszerhasználó részéről:

………………………………..

…………………………………

Mellékletek: 1. sz. melléklet: Az elosztási tevékenységhez és annak elszámolásához szükséges
alapadatok
2. sz. melléklet: Általános Szerződési Feltételek
3. sz. melléklet: Működtetett rendszer műszaki adatai - Minőségi előírások
4. sz. melléklet: A korrekciós elszámolás általános szerződési feltételei
6. sz. melléklet: Földgáz átszállítási szerződés i

i

Eshetőleges melléklet.
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