FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS
BFS2010JPE „Üzleti előrelátó” csomag
20 és 100 m3/h közötti gázmérő névleges összteljesítménnyel rendelkező
nem lakossági felhasználók részére
Felhasználó azonosító:

Szerződés:

1. Szerződést kötő felek:
1.1. Földgázkereskedő:
Név: TIGÁZ Zrt.

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.
Ügyfélszolgálat: ……………………………………
Kapcsolattartó:………………………………………
Tel.: ………………………………………………………
Fax: ………………………………………………………
E-mail: …………………………………………………
Honlap: www.tigaz.hu

Cégjegyzékszám: 09-10-000109
Adószám: 11147073-2-09
Statisztikai jelzőszám:11147073-4022-114-09
TEÁOR szám: 3523’08
Számlavezető pénzintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt.
SWIFT kód: BACXHUHB
Bankszámlaszám: 10918001-00000003-51200047
IBAN: HU59 1091 8001 0000 0003 5120 0047

a továbbiakban a Földgázkereskedő,
1.2. Felhasználó:

1.3. Fizető: (amennyiben nem azonos a Felhasználóval)

Név: ………………………………………………
Székhely: ………………………………………….

Név:

Cégjegyzékszám: …………………………………………………..
Adószám: ………………………………………………………………
Bankszámlaszám: …………………………………………………
E-mail cím: ……………………………………………………………

Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
E-mail cím: titkarsag@szentimre-eger.sulinet.hu

a továbbiakban a Felhasználó,

a továbbiakban a Fizető,

együttesen a Felek a következő Földgáz-kereskedelmi szerződést (a továbbiakban Szerződést) kötik:
2. A szerződés tárgya:
Jelen Szerződés teljes körűen tartalmazza a Felek közötti földgáz átadás-átvétel részletes szabályait.
A Földgázkereskedő jelen Szerződés alapján kötelezettséget vállal a Szerződésben meghatározott mennyiségű és
minőségű földgáz eladására a Felhasználó részére, a Felhasználó által igényelt ütemezés szerint a Szerződés 1. sz.
mellékletében szereplő átadás-átvételi ponton.
A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljes gázigény szükségletét a Földgázkereskedőtől szerzi be jelen
szerződés időtartama alatt a Szerződés 1. sz. mellékletében szereplő felhasználási hely vonatkozásában. A Felhasználó
(eltérő fizető esetén a Fizető) a Földgázkereskedőtől átvett földgáz árát és az egyéb díjakat a Szerződésben
foglaltaknak megfelelően a Földgázkereskedő részére megfizeti. A Felhasználó és a Fizető egyetemlegesen felelnek a
fizetési kötelezettségek teljesítéséért.
A Felhasználó jelen szerződés aláírásával megbízza a Földgázkereskedőt, hogy a rendszerüzemeltető engedélyesekkel
a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges rendszerhasználati szerződéseket megkösse. A Felhasználó az őt megillető
– a szerződés teljesítéséhez szükséges – szállítói, tárolói és elosztói kapacitás gazdálkodás jogát átengedi a
Földgázkereskedőnek, aki azt közvetített szolgáltatásként teljesíti a Felhasználó részére.
A Felhasználó jelen Szerződés vonatkozásában a felmondásának Földgázkereskedő felé történő továbbítását követően,
illetve a jelen szerződés megszűnésével egyidejűleg
biztosítja a Földgázkereskedő számára, hogy amennyiben a
földgázellátásra jelen Szerződésben rögzítettektől kedvezőbb feltételekkel kap ajánlatot, úgy a legkedvezőbb ajánlattal
egyező, vagy jobb feltételek vállalása esetén, a további földgázellátásra Földgázkereskedővel köt szerződést.
3. Teljesítés helye, kapacitás-lekötés és fogyasztási igények:
A teljesítés helye a felhasználási hely telekhatára előtt elhelyezett főelzáró szerelvény, ennek hiányában a telekhatár.
A földgáz mennyiségi és minőségi átadás-átvételi pontját, a kapacitás-lekötési és a fogyasztási igényeket a Szerződés
1. sz. melléklete tartalmazza.
4. A földgáz minőségi jellemzői – a minőség mérése:
4.1. A Felhasználó részére leszállított földgáz minősége megfelel az MSZ 1648:2000 szabvány 2H jelű gázcsoportra
vonatkozó előírásainak.
4.2. A Felhasználó tudomásul veszi a földrajzi elhelyezkedésből adódó esetleges fűtőérték változást. A szerződött
fűtőértéket a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. Minőségi hibának tekintendő a földgáz fűtőértéke mint minőségi elem - szempontjából, ha az kívül esik a szerződött fűtőérték ±5%-os sávján, kivéve a „vis major”
esetét.
4.3. A földgáz fűtőértéke és további minőségi jellemzői megfelelnek a mindenkor érvényes ÜKSZ, valamint a Szállítási
rendszerüzemeltető és az Elosztó Üzletszabályzata szerint az adott átadás-átvételi pontokhoz rendelt
jellemzőknek. A minőségi jellemzők a Szerződés 1. számú mellékletében szereplő gázátadó állomásra érvényes
adatokat jelentik.
4.4. A földgáz minőségmérés eljárási rendjét a Szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza.
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Felhasználó azonosító:

Szerződés:

5. Áralkalmazási feltételek:
5.1. Alapdíj (Kapacitás-lekötési díj):
A Felhasználó által fizetendő éves alapdíj az egységnyi alapdíj (AD) és az adott gázévre a Szerződés 1. sz.
mellékletében meghatározott felhasználási helyekre érvényes csatlakozó hálózat kilépési pontján lekötött összes
kapacitás szorzata. A díj 12 havi egyenlő részletben, havonta fizetendő, felhasználási helyenként. A
Földgázkereskedő a tárgyhavi alapdíjat a gázdíjjal együtt számlázza ki a Szerződés szerinti éves alapdíj 1/12-ed
részéről. Az egységnyi alapdíj 2015.04.01 időponttól:
AD = 36 823 [HUF/m3/h/év]
Részszámla aránya: a havi alapdíj 0%-a. Fizetési határidő: elszámolási időszak 0,00. napja

5.2. Gázdíj:
A Felhasználó által fizetendő gázdíj az egységnyi gázdíj (GD) és az elszámolási időszakra MJ-ban meghatározott
gázmennyiség szorzata. A díj havonta fizetendő. Az egységnyi gázdíj 2015.04.01 időponttól:
GD = 4,041 [HUF/MJ]
A számlák fizetési határideje: ……………………………. Fizetési mód: …………………………….
Részszámla aránya: a havi gázdíj …………… %-a. Fizetési határideje: elszámolási időszak ……….. napja.
5.3. Egyéb feltételek:
Az áralkalmazási feltételek részletes szabályait a Szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza.
A díjak nem tartalmazzák a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény szerinti tagi hozzájárulás, az
általános forgalmi adó, az energiaadó és a Felhasználót terhelő egyéb adók összegét, valamint a nem szerződésszerű
vételezéséből eredő pótdíjat, kötbért és bírságot. A kibocsátásra kerülő számla a jelen pontban meghatározott díjak mellett
tartalmazza a számla kibocsátás napján hatályos magyar jogszabályok szerint a földgáz eladást terhelő adókat és egyéb fizetési
kötelezettségeket. A Felhasználó köteles a Földgázkereskedő által a számlán feltüntetett díjakat, adókat, illetékeket, járulékokat,
költségeket, stb. határidőre megfizetni. Az elszámolás, a számlázás és a fizetés rendje, valamint a számlakifogásolások
intézésének a rendje a Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzatban rögzítettek szerint történik.
A Földgázkereskedő részben vagy egészben megtagadhatja a teljesítést a fizetési kötelezettség elmulasztása esetén, az alábbi
sorrendiség betartása mellett:
(i)

…..banki nap fizetési késedelem esetén a Földgázkereskedő fizetési felszólítást küld a Felhasználónak,

(ii)

a Felhasználó – a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított ………banki napon belül köteles a fizetési felszólításnak
megfelelő tartozást kifizetni, és erről a Földgázkereskedőt értesíteni,

(iii)

amennyiben a tartozás kifizetése a fentiekben megadott határidőn belül nem történik meg és Felhasználó érdemi
kifogással nem él Földgázkereskedő felé, úgy a Földgázkereskedő a teljesítést jogszerűen megtagadhatja, ha ezen
szándékáról a tényleges foganatosítást megelőzően legalább ……..órával előbb tájékoztatja Felhasználót.

(iv)

Földgázkereskedő a tartozás kifizetésén túl a további gázszolgáltatást szerződési biztosíték meglétéhez kötheti.

Jelen rendelkezés a 3. számú mellékletben rögzített rendelkezéseket felülírja.

6. A szerződés hatálya:
A Szerződésben rögzített jogok és kötelezettségek ………………..06:00-tól lépnek hatályba, a Szerződés határozatlan
időtartamra szól, mely jogviszony rendes felmondással 30 napos felmondási határidővel mondható fel mindkét fél
részéről. A hatálybalépés jelen Szerződésben nem szabályozott egyéb feltételeit a Földgáz-kereskedelmi
Üzletszabályzat tartalmazza
7. Záró rendelkezések:

A jelen Szerződésben – annak mellékleteit is ideértve - nem szabályozott kérdésekben a földgázellátásról szóló 2008. évi XL, törvény
(GET), annak rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet ( VHR), az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat
ÜKSZ, a Földgázkereskedő Üzletszabályzata és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.
A jelen Szerződés és a Földgázkereskedő Üzletszabályzatában rögzítettek közötti eltérés esetén a jelen Szerződésben és mellékleteiben
foglalt rendelkezések az irányadóak. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy a Földgázkereskedő által aláírt jelen földgá zkereskedelmi szerződés elektronikusan kerüljön továbbításra a Felhasználó által megjelölt e-mail címre. A Felek rögzítik, hogy az
elektronikus úton történő továbbítás joghatása azonos a postai úton történő küldéssel. A földgáz-kereskedelmi szerződés – a
szerződésben eltérően szabályozott esetek kivételével – csak közös megegyezéssel, írásban módosítható. A földgáz-kereskedelmi
szerződéssel összefüggésben jognyilatkozatot csak írásban lehet érvényesen tenni. A szóban, ráutaló magatartással vagy hallgatás
formájában tett jognyilatkozat – a földgáz-kereskedelmi szerződésben és az Üzletszabályzatban eltérően szabályozott esetek
kivételével – a szerződéses jogviszony szempontjából érvénytelen.

8. Mellékletek:

1. számú melléklet: Kapacitás-lekötési és fogyasztási igények
2. számú melléklet: Áralkalmazási feltételek BFS2010JPE „Üzleti előrelátó” csomaghoz
3. számú melléklet: Általános szerződési feltételek
Felek a jelen Szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Hajdúszoboszló, ………......

…………………………………
Felhasználó

…………………………………
Fizető

……………………………………………….

TIGÁZ Zrt.

Kereskedelmi igazgató
(Mauro Rinaudo)
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…………………………………………………………

TIGÁZ Zrt.

Ügyfélkapcsolatok igazgató
(Holyevácz Csaba)

TIGÁZ Zrt. – FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS
Felhasználó azonosító:

Szerződés:

1. számú melléklet
KAPACITÁS-LEKÖTÉSI ÉS FOGYASZTÁSI IGÉNYEK
1. Felhasználási hely adatai:
Felhasználó:
Felhasználási hely neve:
Felhasználási hely címe:
Számlázási cím:
Mérési pont azonosító (POD):
Gázátadó állomás kódja:
Gázátadó állomás neve:
Csatlakozó hálózat:
Csatlakozó hálózat üzemeltető:
Szerződött fűtőérték*:

MJ/m3

(* A gázátadó állomásra az adott gázévre érvényes, szerződött fűtőérték minden gázév kezdetét megelőzően a
szállítói engedélyes által megadottak figyelembevételével kerül közzétételre a szállítói engedélyes honlapján.)

2. Kapacitás-lekötési igények:

Fogyasztói profil:
Felhasználási hely éves gázigénye:
Tárolói mobil kapacitás lekötés:
Tárolói csúcs kapacitás lekötés:
Betárolási kapacitás lekötés:
Kapacitás-lekötés a szállítóvezeték belépési pontján (TSTV):
Kapacitás-lekötés a szállítóvezeték belépési pontján (HAG):
Kapacitás-lekötés a szállítóvezeték belépési pontján (Hazai):
Kapacitás-lekötés a szállítóvezeték tároló felőli belépési pontján:
Kapacitás-lekötés a szállítóvezeték kilépési pontján:
Szezonális többlet lekötés a szállítóvezeték kilépési pontján:
Kapacitás-lekötés az elosztórendszer kilépési pontján:
Szezonális többlet lekötés az elosztórendszer kilépési pontján:

3. Fogyasztási igény:
Időszak
kezdete

Időszak
vége

Profil arány (az éves gázigény %ában)
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m3/év
MJ
MJ/nap
MJ/nap
MJ/nap
MJ/nap
MJ/nap
MJ/nap
m3/óra
m3/óra
m3/óra
m3/óra

TIGÁZ Zrt. – FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS
Felhasználó azonosító:

Szerződés:

2. számú melléklet
ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELEK
BFS2010JPE „Üzleti előrelátó” csomaghoz
(Érvényes: 2015.04.01 szerinti negyedévre)
1. Alapdíj (Kapacitás-lekötési díj):
A díj a rendszerhasználati és kereskedelmi költségek kapacitás-lekötéssel arányos részét tartalmazza. Az egységnyi
alapdíjat a következő képlettel kell meghatározni:
AD =

(∑(KENTRY_i * TDENTRY_i) + KEXIT * TDEXIT + M * (TM + TDBETAR + TDKITAR + FDMOBILSZÁLL) +
+ KELOSZTÁSI * (TDELOSZTÁSI + TDREND*CPI)) / KELOSZTÁSI * (1/0,85) [HUF/(m3/h)/év]

Az egységnyi alapdíjat az alábbi táblázatban rögzített, 1 m3/h kapacitás-lekötésre vetített paraméterekkel kell
meghatározni (2015.04.01 dátumtól érvényes rendszerhasználati díjak alapján):
Megnevezés

Jelölés

Érték

M.e.

MÉ

Napi kihasználási óraszám (napi csúcsigény)

NCS

Átlagos napi gázigény (MÉ/365)

NÁ

2,235589

m3/nap

Fűtőérték (forgalmi díjak átváltásához
figyelembe vett évi átlagos érték)

FÉ

34,05

MJ/m3

Szállítóvezeték belépési pontok jelölése

i

(TSTV, HAG,
HAZAI, TÁROLÓ)

TSTV:HAG:HAZAI arány

THH

100,00:0,00:0,00

Kapacitás-lekötés a szállítóvezeték
ukrán/magyar határ felőli belépési pontján
(NÁ*FÉ*THH)

KENTRY_TSTV

76,122

MJ/nap

Kapacitás-lekötés a szállítóvezeték
osztrák/magyar határ felőli belépési pontján
(NÁ*FÉ*THH)

KENTRY_HAG

0,000

MJ/nap

Kapacitás-lekötés a szállítóvezeték hazai
termelés belépési pontjain (NÁ*FÉ*THH)

KENTRY_HAZAI

0,000

MJ/nap

Kapacitás-lekötés a szállítóvezeték hazai
tároló belépési pontján (NCS-NÁ)*FÉ

KENTRY_TÁROLÓ

142,411

MJ/nap

Szállítási kapacitásdíj a szállítóvezeték
ukrán/magyar határ felőli belépési pontján
(TSTV)

TDENTRY_TSTV

19,870

HUF/(MJ/nap)/év

Szállítási kapacitásdíj a szállítóvezeték
osztrák/magyar határ felőli belépési pontján
(HAG)

TDENTRY_HAG

19,870

HUF/(MJ/nap)/év

Szállítási kapacitásdíj a szállítóvezeték hazai
termelés belépési pontjain (HAZAI)

TDENTRY_HAZAI

17,880

HUF/(MJ/nap)/év

Szállítási kapacitásdíj a szállítóvezeték hazai
tárolói belépési pontján (TÁROLÓ)

TDENTRY_TÁROLÓ

7,930

HUF/(MJ/nap)/év

Kapacitás-lekötés a szállítóvezeték kilépési
pontján

KEXIT

Szállítási kapacitásdíj a szállítóvezeték kilépési
pontján

TDEXIT

258,870

HUF/(MJ/h)/év

Tárolói csúcs kapacitás-lekötés (NCS-NÁ)*FÉ

K

142,411

MJ/nap

Tárolói mobil kapacitás-lekötés

M

8714,888

Betárolási arány (értéke tárolási évente
változó a szállítási rendszerüzemeltető által
visszaigazoltak alapján)

B/M

Betárolási kapacitás-lekötés (M*(B/M))

B
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815,990

h/év (m3/év)

Éves kihasználási óraszám (éves gázigény)

6,418

34,050

h/nap (m3/nap)

%

MJ/h

MJ

1/131

1/nap

66,526

MJ/nap

TIGÁZ Zrt. – FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS
Felhasználó azonosító:

Szerződés:

Tárolói kapacitásdíj (1/2013. számú MEKH
rendelet szerint)

TM

0,489725

HUF/MJ

Betárolási díj (1/2013. számú MEKH rendelet
szerint)

TDBETAR

0,038020

HUF/MJ

Kitárolási díj (1/2013. számú MEKH rendelet
szerint)

TDKITAR

0,005920

HUF/MJ

Szállítási forgalmi díj (tárolói mobil gáz
betárolásához)

FDMOBILSZÁLL

0,033990

HUF/MJ

Kapacitás-lekötés az elosztórendszer kilépési
pontján

KELOSZTÁSI

m3/h

1,000
MEKH rendeletben
közzétett, a
felhasználási
helyre érvényes
elosztási alapdíj
288,045

Elosztási kapacitásdíj (alapdíj)

TDELOSZTÁSI

Rendelkezésre állási díj (kereskedelmi)

TDREND

Gázévre vonatkozó inflációs tényező

CPI

1,113

Alapdíj (2015.04.01 dátumtól)

AD

36 823,000

HUF/(m3/h)/év

HUF/(m3/h)/év

HUF/(m3/h)/év

Kiegészítések:
A rendelkezésre állási díj (TDREND*CPI) a szerződés hatálybalépésekor, azt követően minden gázév kezdetekor válik
esedékessé. A Földgázkereskedő a díj 12 havi egyenletes fizetését biztosítja kedvezményként.
Az egységnyi alapdíj (AD) értéke ezen túlmenően a szállítási, tárolási, elosztási díjak változásakor, a változás
hatálybalépésének időpontjától módosul.
A lekötött kapacitás (beépített összes mérő teljesítmény) az elosztó adatszolgáltatása alapján kerül figyelembe
vételre.
2. Gázdíj:
A díj a földgáz árát, továbbá a rendszerhasználati és kereskedelmi költségek forgalom arányos részét tartalmazza. Az
egységnyi gázdíjat a következő képlettel kell meghatározni:
GD = (PG + FD) * (1/0,85) [HUF/MJ]
A képletben szereplő értékeket az alábbi képletekkel kell meghatározni:
PG = PGEUR * (HUF/EUR) / 1000 [HUF/MJ]
PGEUR = (TTF+k)*1,11/3,6 [EUR/GJ]
FD = (FDSZÁLL + FDELO + FDSZAG + FDKER*CPI/FÉ) [HUF/MJ]
Az egységnyi gázdíjat az alábbi táblázatban rögzített paraméterekkel kell meghatározni (2015.04.01 dátumtól
érvényes rendszerhasználati díjak alapján):
Megnevezés

Jelölés

Érték

M.e.

A http://data.theice.com oldalon az EOD
Futures alatt található, „Dutch TTF Gas Base
Load Futures – TTF” néven közzétett,
tárgyhónapra vonatkozó záróár (Settlement
Price), melynek tárgynegyedévre vonatkozó
értékét a 3.7 pontban rögzített számítási
eljárással kell meghatározni

TTF

22,668

EUR/MWh

Spot piaci import költség

k

11,038

EUR/MWh

Földgáz ára (2015.04.01 negyedévre)

PGEUR

10,393

EUR/GJ
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Tárgy negyedévet megelőző hó 1-15 közötti
időszak napi MNB HUF/EUR árfolyamok
átlagából számított forward árfolyamok
súlyozott átlaga, melyet a 3.7. pontban
rögzített számítási eljárással kell
meghatározni

(HUF/EUR)

Földgáz ára (2015.04.01 negyedévre)

PG

Szállítási forgalmi díj

FDSZÁLL

Elosztási forgalmi díj

FDELO

Szagosítási díj

FDSZAG

Kereskedelmi forgalmi díj

Szerződés:

308,200

3,203

HUF/MJ

0,033990

HUF/MJ

MEKH rendeletben közzétett, a
felhasználási helyre érvényes
elosztási forgalmi díj

HUF/MJ

0,001834

HUF/MJ

FDKER

4,231

HUF/m3

Gázévre vonatkozó inflációs tényező

CPI

1,113

Fűtőérték (forgalmi díjak átváltásához
figyelembe vett évi átlagos érték)

FÉ

34,05

Forgalmi díj

FD

Gázdíj (2015.04.01 dátumtól)

GD

MJ/m3

0,232534

4,041

HUF/MJ

HUF/MJ

Kiegészítések:
Amennyiben a fent említett valamely publikáció megszűnik, akkor a Földgázkereskedő olyan új, publikált paraméterek
használatára tér át, melyek jellegükben megfelelnek az eredeti publikációnak és igazodnak a gázforrásokat érintő
publikációk és árképletek változásához.
A Szerződés 5. pontjában rögzített árak alsó hőértéken (nettó fűtőérték) értelmezendőek.
3. Egyéb áralkalmazási feltételek:
3.1. Az árak kedvezményt tartalmaznak a Földgázkereskedő honlapján közzétett mintaajánlatának díjaiból, amelyre
tekintettel a szerződéses feltételek kialakításra kerültek. Az 1. és 2. pontban meghatározott díjak paraméterei a
Szerződés hatálybalépését követő minden gázévre újra meghatározásra kerülnek a Felhasználási hely(ek) gázévet
megelőző júniusig figyelembe vett elmúlt 12 havi fogyasztási adatai és az összes beépített mérőteljesítménye
alapján.
3.2. A gázdíjat a Földgázkereskedő negyedévente, a tárgynegyedévet megelőző hó 15-ét követően, a tárgynegyedév
kezdetéig határozza meg az alábbiak szerint. Az alapdíjat a Földgázkereskedő minden gázév kezdetére határozza
meg. Gázév közben az alapdíj csak a rendszerüzemeltetők tarifaváltozása, illetve a felhasználási helyen
bekövetkező beépített összes mérőteljesítmény változása esetén módosul. A gázév minden év július 1-én 06:00kor kezdődik és a következő év július 1 06:00-ig tart. Amennyiben valamelyik díjelem meghatározásának alapját
képező rendszerhasználati díjrendelet, vagy valamelyik rendszerüzemeltető üzletszabályzata a paraméterek
(árelemek) új meghatározását teszi szükségessé, a Földgázkereskedő jogosult a díjrendeletben, vagy
rendszerüzemeltetők által közzétett módosításokat alkalmazni. Ha a földgáz kereskedelem (szabadpiaci,
egyetemes szolgáltatói piacon), vagy valamelyik kapcsolódó szolgáltatás vonatkozásában a jövőben szerződésben
nem rögzített, jogszabályon alapuló fizetési kötelezettség (pl. adó, illeték, stb.) keletkezik, a földgáz ára annak
megfelelően emelkedhet. Ez azoknak a további terheknek a vonatkozásában is érvényes, amelyek a
Földgázkereskedő számára a földgáz beszerzésével vagy értékesítésével kapcsolatban új, vagy módosuló
jogszabályi rendelkezések alapján keletkeznek.
3.3. A Földgázkereskedő - a 2. pontban meghatározott publikációk megszűnésén, valamint a 3.2. pontban
rögzítetteken túlmenően is - gázév kezdetére jogosult új díjstruktúrára javaslatot tenni. Amennyiben a
Földgázkereskedő új díjstruktúrára tesz javaslatot a 2. és a 3.2. pontban rögzítetteken túlmenően, a tervezett
módosítás hatálybalépését megelőzően 60 nappal tájékoztatást küld a Felhasználó részére. Amennyiben a
Felhasználó e pont alapján kezdeményezett új díjstruktúrát kifogásolja, úgy jogosult a Szerződést az új
díjstruktúra hatálybalépésének napjára felmondani 30 napos felmondási határidővel. Amennyiben a Felhasználó
ezen jogával nem él, úgy a Földgázkereskedő által javasolt díjstruktúra a Szerződés részévé válik.
3.4. A díjak meghatározásához figyelembe vett havi fogyasztási profilok és tárolói arányok (%):
Negyedév
Hónap
Fogyasztási profil
(BFS2010AL

júl
(7)

III.
aug
(8)

2,23 2,24

szep
(9)
3,18

okt
(10)

IV.
nov
(11)

7,33 11,52
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dec
(12)

jan
(1)

I.
feb
(2)

15,9 18,09 16,09

márc
(3)

ápr
(4)

12,3 6,18

II.
máj
(5)

jún
(6)

2,71

2,23
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csomaghoz)
3.5. A számításokat a táblázatokban látható tizedes jegyekre kell kerekíteni. A táblázatban nem szereplő
részműveletek eredményeit 3 tizedes jegyre kell kerekíteni.
3.6. A gázévre vonatkozó inflációs tényező (CPI) a KSH által publikált fogyasztói árindex változása a tárgyévi Gázév
kezdetét megelőző év május és a Gázév kezdetét megelőző május közötti időszakban. A CPI minden gázév első
napján módosul az előző gázévre érvényes CPI és az aktuális gázévre érvényes inflációs tényező szorzataként.
Értéke a szerződés hatályba lépésekor 1, azaz egy.
3.7. A forward árak meghatározása az alábbiak szerint történik:
Commodity (TTF) forward árak számítási eljárása
A tárgynegyedévi TTF árelem ármeghatározása a következőképpen történik.
A tárgynegyedévre vonatkozó TTF árelem a tárgynegyedévet megelőző második hónap utolsó jegyzésnapján, a
lentebb említett árpublikációban közzétett, a tárgyhónapokra vonatkozó forward árak és 3.4 pont szerinti 3 havi
fogyasztási profil mennyiségekkel súlyozott átlagaként kell meghatározni (3 tizedesjegyre kerekítve).
Árpublikáció alatt a Felek az EUR/MWh-ban megadott, a tárgyhónapokra vonatkozó TTF Gas Base Load Futures záró
árat értik, amik a http://data.theice.com oldalon, a My Account fülön az EOD Futures alatt találhatók, „Dutch TTF Gas
Base Load Futures – TTF” néven. Az adott napi záró árat a „Settlement Price” értéke adja.
Forward árfolyamok (HUF/EUR) számítási eljárása
A tárgynegyedévi HUF/EUR forward árfolyam a tárgynegyedévet megelőző hó 1-15 közötti fedezeti időszakra érvényes
MNB napi árfolyamokból kerül meghatározásra a tárgynegyedévi számla kifizetési napokra (lejárati napokra) számított
napi forward árfolyamok számtani átlagából képzett 3.4 pont szerinti 3 havi profil mennyiségekkel súlyozott
átlagaként.
Az 1 fedezeti napra és lejáratra érvényes HUF/EUR árfolyam az alábbi képlettel kerül meghatározásra:

𝐵𝑈𝐵𝑂𝑅
𝑛𝑎𝑝𝑜𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎
∗
100
𝑏á𝑧𝑖𝑠 𝑛𝑎𝑝𝑜𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎
𝑓𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 = 𝑠𝑝𝑜𝑡 ∗ 1 + 𝑙𝑡 ∗
𝐸𝑈𝑅𝐼𝐵𝑂𝑅
𝑛𝑎𝑝𝑜𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎
1+
∗
100
𝑏á𝑧𝑖𝑠 𝑛𝑎𝑝𝑜𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎
1+

Ahol a(z):
forward: napi forward árfolyam (EUR/HUF);
spot:

spot árfolyam, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által közzétett napi HUF/EUR árfolyam;

lt:

likviditási tényező, az a százalékban kifejezett összeg, amely az MNB hivatalos devizaárfolyama és a
kereskedelmi bankok által alkalmazott árfolyamok közötti átlagos eltérést fejezi ki, értéke 0,55%;

EURIBOR: EUR EURIBOR kamatláb (megtalálható pl. a Reuters, vagy bankok honlapján)
tárgynegyedévi 1. havi kifizetésre: 3 havi lejáratú,
tárgynegyedévi 2. havi kifizetésre: 4 havi lejáratú,
tárgynegyedévi 3. havi kifizetésre: 5 havi lejáratú;
utolsó (szeptember) havi betárolásra kerülő gázra: 2 havi lejáratú;
BUBOR: MNB által közzétett BUBOR fixingek
tárgynegyedévi 1. havi kifizetésre: 3 havi lejáratú,
tárgynegyedévi 2. havi kifizetésre: 4 havi lejáratú,
tárgynegyedévi 3. havi kifizetésre: 5 havi lejáratú;
utolsó (szeptember) havi betárolásra kerülő gázra: 2 havi lejáratú;
napok száma: spot árfolyamok napjai és a lejárati napok (tárgyhónapokat követő hó 18.-a) közötti napok száma;
bázis napok száma: 360.
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3. számú melléklet
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
„Üzleti egyedi” és „Üzleti előrelátó” csomaghoz
1. Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeket érintő rendelkezései
Jelen Általános Szerződési Feltételek a TIGÁZ Zrt. (Földgázkereskedő) BFS2010JPE csomag keretében nyújtott földgáz
adás-vételére megkötött Földgáz-kereskedelmi szerződése (a továbbiakban Szerződés) elválaszthatatlan részét képezi.
A jelen földgáz-kereskedelmi szerződés és annak mellékleteiben nem szabályozott kérdésekben a TIGÁZ Zrt. Földgázkereskedelmi Üzletszabályzatában (a továbbiakban: Üzletszabályzat) foglaltak az irányadóak. A Szerződésben és a
mellékleteiben használt fogalmak – amennyiben a szövegösszefüggésből kifejezetten más nem következik – a
jogszabályokban és az Üzletszabályzatban található fogalom-meghatározások szerint értelmezendők. A
Földgázkereskedő mindenkor hatályos Üzletszabályzata a Földgázkereskedő internetes honlapján tekinthető meg a
www.tigaz.hu címen.
2. „Üzleti egyedi” vagy „Üzleti előrelátó” csomag keretében nyújtott szolgáltatások
A Földgázkereskedő a Szerződésben és mellékleteiben az általa kidolgozott szerződési feltételekkel a Felhasználó
gázigény kielégítését olyan módon biztosítja, hogy a Felhasználó részére továbbra is megfelelő, biztonságos
gázellátást nyújtson az egyetemes szolgáltatási ellátáshoz hasonlóan a szabadpiacon is, és csak a szükséges
mértékben alkalmazza a szabadpiaci gázforrások és rendszerszolgáltatások sajátosságait. A szabadpiaci kockázatok
csökkentése érdekében az áralkalmazási feltételek úgy kerültek meghatározásra, hogy a szolgáltatás igénybevétele
során a Felhasználót egyéb járulékos költségek - a szerződésszegés következményeit nem beleértve – ne terheljék.
A Földgázkereskedő a Szerződés 2. sz. mellékletét képező Áralkalmazási feltételeken keresztül biztosítja a Felhasználó
részére, hogy a földgázenergia szolgáltatás díjai a Felhasználó által is ellenőrizhető módon kerüljenek meghatározásra.
Az áralkalmazási feltételek a 2. sz. mellékletében rögzített változását a Földgázkereskedő Közleményben adja át a
Felhasználó kapcsolattartójának küldött elektronikus levélben. A Földgázkereskedő az áralkalmazási feltételek,
valamint az Üzletszabályzat változását annak hatálybalépését követő 30 napon belül köteles megküldeni a Felhasználó
kapcsolattartója részére. A kapcsolattartó adatait és azok esetleges változását a Felhasználó köteles megadni a
Földgázkereskedő Földgáz-kereskedelmi Szerződés 1. pontjában rögzített kapcsolattartója részére. Amennyiben a
Felhasználó nem adja meg a Földgázkereskedő részére a kapcsolattartója adatait, és nem biztosítja a kapcsolattartó
elektronikus levélben történő elérhetőségét, a Földgázkereskedő mentesül az áralkalmazási feltételek, valamint az
Üzletszabályzata változásáról szóló közleménye elektronikus levélben történő megküldésétől. A Földgázkereskedő
amennyiben elektronikus úton továbbította az áralkalmazási feltételek vagy az Üzletszabályzat változásáról szóló
közleményét, a Felhasználó írásban benyújtott kérésére az áralkalmazási feltételek változását levélben is megküldi a
Felhasználónak a kérelem kézhezvételét követő 10 napon belül. A Földgázkereskedő a Szerződés 2. sz. mellékletében
rögzített minősített esetekben (díjstruktúra módosítás) írásban könyvelt postai küldeményben értesíti a Felhasználót a
változásokról.
A határozatlan időtartamú szerződés rendes felmondással felmondható időponttól eltérő időpontra történő felmondása
– a rendkívüli felmondás eseteit kivéve - csak a Felek közös megegyezésével történhet, azaz a Felhasználó felmondása
akkor hatályosul, amennyiben a Földgázkereskedő a Felhasználó felmondását kifejezetten tudomásul veszi.
A kapcsolattartást a Földgázkereskedő a Szerződés 1. pontjában kikötött kapcsolattartóján keresztül biztosítja
elsődlegesen telefonon, írásban és elektronikus levelezésen keresztül. Felhasználó igénye esetén a Földgázkereskedő a
Felhasználó által megjelölt székhelyén, telephelyén, vagy a Földgázkereskedő telephelyén, fióktelepein személyes
kapcsolattartást is biztosít.
3. A rendszerhasználat általános feltételei
A Földgázkereskedő a Felhasználó megbízása alapján a földgáz szállítását, tárolását, elosztását az illetékes szállítási
rendszerüzemeltetői, tárolói, elosztói engedélyessel a Felhasználó javára megkötött szerződéseken keresztül biztosítja.
A Földgázkereskedő ellátás kötelezettsége a csatlakozó Elosztói Engedélyes rendszerüzemeltető által nyilvántartott
kapacitások mértékéig áll fenn.
A Felhasználó kijelenti, hogy átadja a GET és a Vhr, valamint az ÜKSZ rendelkezései szerint a Felhasználót megillető
földgáz-rendszerhasználati kapacitások rendelkezési jogát a jelen Szerződés időtartama alatt a Földgázkereskedőnek.
A rendszerhasználattal összefüggő jogosultságokat a Földgázkereskedő biztosítja a Felhasználó javára.
A rendszerhasználat tekintetében a Felhasználó jogaira és kötelezettségeire a GET, a Vhr és annak mellékletét képező
Földgázelosztási Szabályzat (GESZ), valamint a területileg illetékes Elosztó Üzletszabályzata, valamint a földgázelosztó
és a Felhasználó között létrejött elosztóhálózat-használati szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni – többek között- az
elosztási szolgáltatással összefüggő
–
gázömlés, üzemzavar,
–
korlátozás,
–
szünetelés,
–
szolgáltatás megtagadása,
–
mérés,
–
gázmérő, csatlakozó vezetékek és felhasználó berendezések karbantartása, cseréje, műszaki-biztonsági
felülvizsgálata,
–
szerződésszegés és szankciói tekintetében.
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4. Az elszámolás, számlázás és a fizetés általános feltételei
A Felek közötti elszámolás alapja az Elosztó által az elszámolási célú hiteles gázmérő(kö)n (fogyasztásmérő
berendezés) mért és leolvasott gázmennyiség.
A Földgázkereskedő a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kiállított számlának a Felhasználó felé történő
benyújtásával érvényesíti a jelen Szerződésben meghatározott szolgáltatási díjakkal kapcsolatos jogait.
A földgázkereskedő a számlákat a hatályos számviteli és adójogi jogszabályokban rögzített tartalommal az elszámolási
időszakot követően állítja ki. A számlázás forintban (HUF) történik.
Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat számítása a Ptk. szerint történik. A késedelmi kamatot a kamatterhelő
levél kézhezvételét követő 8 banki napon belül kell teljesíteni.
A fizetés módja a Fél által kibocsátott számlán, vagy egyéb bizonylaton megjelölt bankszámlára, ennek hiányában a
jelen szerződés 1. pontjában rögzített bankszámlára történő befizetés. A fizetés teljesítésének napja a befizetés
Földgázkereskedő számlájára érkezésének napja.
Az elszámolás, számlázás és fizetés egyéb feltételeit, számlázás és a számlakifogásolások intézésének rendjét
részletesen az Üzletszabályzat 7.8. mennyiségi elszámolási és fizetési előírások része tartalmazza.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szüneteltetés idejére is köteles az alap- vagy kapacitásdíjat a földgázkereskedő
felé megfizetni.
5. A földgáz minőségi jellemzői – a minőség mérése
5.1. A Felhasználó részére leszállított földgáz minősége megfelel az MSZ 1648:2000 szabvány 2H jelű gázcsoportra
vonatkozó előírásainak.
5.2. A Felhasználó tudomásul veszi a földrajzi elhelyezkedésből adódó esetleges fűtőérték változást. A szerződött
fűtőértéket a 1. sz. melléklet tartalmazza. Minőségi hibának tekintendő a földgáz fűtőértéke - mint minőségi
elem - szempontjából, ha az kívül esik a szerződött fűtőérték ±5%-os sávján, kivéve a Vis maior esetét.
5.3. A földgáz fűtőértéke és további minőségi jellemzői megfelelnek a mindenkor érvényes ÜKSZ, valamint a
Szállítási rendszerüzemeltető és az Elosztó Üzletszabályzata szerint az adott átadás-átvételi pontokhoz rendelt
jellemzőknek.
5.4. A földgázminőség ellenőrzésének eljárási rendjét a Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat tartalmazza.
6. Szerződésszegésre vonatkozó szabályok
6.1. Szerződésszegés esetei
A szerződésszegésre vonatkozó szabályokat részletesen az Üzletszabályzat 7.9. fejezete tartalmazza.
A Felek jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek megszegése, így különösen a teljesítés elmulasztása, késedelmi
kamat, kötbér és kártérítés fizetési kötelezettséget keletkeztet, illetve a Szerződés másik Fél által történő rendkívüli
felmondását alapozza meg a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint.
A jelen pontban rögzített szerződésszegési esetek és azok itt előírt következményei nem érintik a Szerződés bármely
más pontjában meghatározott szerződésszegési eseteket, illetve az azokhoz fűzött jogkövetkezményeket.
A szerződő Felek a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott mértékű kamatot, kötbért, és kártérítést
tartoznak fizetni, ha a Szerződésben vállalt kötelezettségeiket nem teljesítik.
Szerződésszegést követ el a Földgázkereskedő különösen:
–
minőségi hibás teljesítés,
–
a nem megszakítható földgáz teljesítmény átadásának indok nélküli vagy jogellenes korlátozása, ill.
szüneteltetése,
–
saját hibájából a szerződött mennyiségnél kisebb mennyiség rendelkezésre bocsátása esetén.
Szerződésszegést követ el a Felhasználó különösen:
–
fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztása,
–
a Földgázkereskedő vagy közreműködő megbízottja földgáz ellátórendszerén saját hibájából okozott
üzemzavar esetén,
Nem minősül szerződésszegésnek, és a Felek egyikét sem terheli felelősség, ha a földgáz átadás-átvétel
csökkentésének vagy szüneteltetésének oka:
–
korlátozás vagy megszakítás, amelyet a szállítási rendszerirányító vagy a rendszerüzemeltetők bármelyike
rendelt el,
–
Vis Maior,
–
az átadás vagy átvétel szerződésszerű megtagadása.
Gázforrás-hiány esetén a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási a Hivatal által jóváhagyott korlátozási sorrend és
szabályozás szerint, a Felhasználóra vonatkozó korlátozási kategória alapján, a korlátozás alá vonható gázteljesítmény
mértékéig a Felhasználó ellátása korlátozható. Amennyiben a szállítási rendszerirányító vagy az érintett
rendszerüzemeltető korlátozást vagy megszakítást rendelt el a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak
megfelelően, akkor a tervezett, de nem engedélyezett szállítás tekintetében a Felek a Ptk. lehetetlenülésre irányadó
szabályai szerint járnak el, és az érintett gázmennyiség vonatkozásában nem tartoznak egymásnak fizetési
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kötelezettséggel. Amennyiben a korlátozás vagy megszakítás jogellenes volt, a Felek segítik egymást a felmerült
káraik megtérítéséért indult eljárásokban. Ha a Felhasználó az elrendelt korlátozást nem hajtja végre, akkor a
Felhasználó jogszabályok szerinti pótdíjat köteles megfizetni a Földgázkereskedőnek.
A Felhasználó nem köteles a szabványon kívüli gázt átvenni, így ha a szabványon kívüli gáz átvételét a Felhasználó
visszautasítja, ez a Földgázkereskedő részéről minősül szerződésszegésnek.
6.2. Felmondási okot keletkeztető súlyos szerződésszegés
Súlyos szerződésszegés esetén a súlyos szerződésszegéssel érintett Fél a Szerződést a szerződésszegő Félhez intézett
egyoldalú jognyilatkozattal a jelen Általános Szerződési Feltételek 9. pontjában foglalt eljárási szabályok szerint
felmondhatja.
6.2.1.
–
–
–
–
–
6.2.2.
–
–
–
–

Súlyos szerződésszegést követ el a Földgázkereskedő, ha felróhatóan:
Az 1. sz. mellékletben szabályozott, lekötött kapacitást 1 napot meghaladóan jogszabálytól eltérően
korlátozza,
a szerződött Havi Maximális Mennyiségnél kevesebbet ajánl fel,
forrás, vagy rendszerhasználati szerződése a Szerződés hatálya alatt lejár, vagy nem újítható meg,
csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárásra vonatkozó bírósági határozat hatályba lépését követő két
munkanapon belül a Felhasználó értesítésének elmulasztása,
jelen szerződés adatvédelmi rendelkezéseit nem tartja be.
Súlyos szerződésszegést követ el a Felhasználó, ha felróhatóan:
30 napon túli fizetési késedelembe esik,
csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárásra vonatkozó bírósági határozat hatályba lépését követő két
munkanapon belül a másik Fél értesítésének elmulasztása,
teljesítményváltozásból adódó szerződésmódosítási kötelezettségének nem tesz eleget,
jelen szerződés adatvédelmi rendelkezéseit nem tartja be.

7. A teljesítés jogszerű megtagadása
7.1. A Földgázkereskedő vagy a Felhasználó részben vagy egészben megtagadhatja a teljesítést a feltételek
helyreállásáig, ha működési körén kívül eső rendkívüli esemény következtében az átadás-átvétel feltételei
megszűntek.
7.2. A Felhasználó részben vagy egészben megtagadhatja az átvételt minőségi hibás teljesítés esetén, ha a
Szerződésben kikötött minőségtől az ott meghatározott mértéket meghaladó eltérés áll fenn. A minőségi hiba
időtartama az az időszak, mely a vizsgált és megkifogásolt minta vételének napját megelőző utolsó mérési
naptól a minőségi hiba megszüntetésének – vagy a szerződés módosításának – napjáig tart. Minőségi hibás
teljesítés esetén amennyiben a minőség olyan mértékben romlik, hogy ebből kár keletkezik, akkor a minőségi
hibából adódó kárigényeket a Felek a kártérítés szabályai szerint rendezik.
7.3. A Földgázkereskedő részben vagy egészben megtagadhatja a teljesítést:
-

-

gázforrás-hiány esetén a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott korlátozási
sorrend és szabályozás szerint, a Felhasználóra vonatkozó korlátozási kategória alapján, a korlátozás alá
vonható gázteljesítmény mértékéig.
fizetési kötelezettség elmulasztása esetén, az alábbi sorrendiség betartása mellett:
(i)
3 banki nap fizetési késedelem esetén a Földgázkereskedő fizetési felszólítást küld a
Felhasználónak,
(ii)
a Felhasználó – a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított –8 banki napon belül köteles a
fizetési felszólításnak megfelelő tartozást kifizetni, és erről a Földgázkereskedőt értesíteni,
(iii) amennyiben a tartozás kifizetése a fentiekben megadott határidőn belül nem történik meg és
Felhasználó érdemi kifogással nem él Földgázkereskedő felé, úgy a Földgázkereskedő a
teljesítést jogszerűen megtagadhatja, ha ezen szándékáról a tényleges foganatosítást
megelőzően legalább 48 órával előbb tájékoztatja Felhasználót.
(iv) Földgázkereskedő a tartozás kifizetésén túl a további gázszolgáltatást szerződési biztosíték
kikötéséhez kötheti.
Felhasználó hitelképesség vizsgálata alapján Földgázkereskedő szerződési biztosítékokat kér (óvadék,
előrefizetés, bankgarancia minősített hitelintézettől, engedményezés, anyavállalati garancia,
közraktárjegy, kézfizető kezes, havinál gyakoribb számlázásra történő áttérés) és azt a Felhasználó nem
teljesíti a Földgázkereskedő által meghatározott határidőig.

8. A szerződés biztosítékai
A Felek a szerződésszerű teljesítés biztosítékaként kötbért, késedelmi kamatot, kártérítést, pénzügyi garanciát kötnek
ki.
A teljesítés jogszerű megtagadása esetén a jogszerűen megtagadó fél terhére nem keletkezik sem kamat, sem
kártérítési kötelezettség.
8.1. Késedelmi kamat
Fizetési késedelem esetén az érintett Fél köteles a másik Fél részére késedelmi kamatot fizetni.
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Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértékére a Ptk. szabályai az irányadóak. A késedelmi kamat fizetési
kötelezettség kezdő időpontja az esedékességet követő nap, záró időpontja a késedelmesen megfizetett összeg
Földgázkereskedő bankszámlájára érkezésének napja.
8.2. Kártérítés
A károsult köteles a bekövetkezett káráról való tudomásszerzését követően haladéktalanul a másik felet a káresetről
értesíteni és kártérítési igényét megfelelően igazolva bejelenteni. A másik fél, ha a károkozás tényét, illetve
felelősségét vitatja, köteles 15 naptári napon belül egyeztetést kezdeményezni. Az egyeztetés eredménytelensége
esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek 14. pontjában rögzített rendelkezéseket kell alkalmazni. A Felek
szerződésszegés esetén kötelesek megtéríteni a szerződésszegéssel okozott kárt. Egyik fél sem felelős a szerződésből
eredő kötelezettségei megszegéséből eredő közvetett károkért (pl.: elmaradt haszon, üzletvesztés, nyereségkiesés, a
szolgáltatás tárgyán kívül a másik fél vagyonában bekövetkezett kár).
8.3. Pénzügyi garancia
A Földgázkereskedő a szerződésszerű teljesítés feltételeként pénzügyi garanciák biztosítását kötheti ki. A pénzügyi
garanciával kapcsolatos szabályokat az Üzletszabályzat tartalmazza.
9. A szerződés felmondása, illetve megszűnése
9.1. A szerződés rendes felmondással a Szerződésben rögzített felmondási határidővel mondható fel a másik Fél
kapcsolattartója, ennek hiányában székhelyére könyvelt postai küldeményben megküldött írásos értesítéssel.
9.2.1.Határozatlan időre szóló szerződés esetén
A Felhasználó a rendes felmondással felmondható időponttól eltérő időpontra is kezdeményezheti a határozatlan
időtartamra szóló Szerződés felmondását. Amennyiben a Földgázkereskedő a Felhasználó rendes felmondással
felmondható időponttól eltérő időpontra történő felmondását elfogadja, úgy jogosult a szerződés hatályba
lépésének időpontjára visszamenőleg, de legalább egy évre vonatkozóan a Felhasználónak a Földgázkereskedő
honlapján közzétett mintaajánlatához viszonyított árkedvezményt követelni. A Felhasználó részéről megfizetendő
árkedvezmény a Földgázkereskedő honlapján közzétett mintaajánlat díja és a Felhasználónak biztosított
kedvezményes díj közötti különbözet (árkedvezmény) összege a Szerződés hatályba lépésének időpontjától a
szerződés megszűnésének időpontjáig terjedő időtartamra, de legalább egy gázévre vonatkozóan. A Felhasználó
a rendes felmondással felmondható időponttól eltérő időpontra kezdeményezett felmondását írásban köteles a
Földgázkereskedő felé megküldeni könyvelt postai küldeményben. Amennyiben a Földgázkereskedő a
felmondással egyetért, a Felhasználó felmondását tartalmazó írásbeli értesítés kézhezvételét követően a
Földgázkereskedő levélben értesíti a felhasználót a felmondás tudomásul vételéről és a felhasználó
összegszerűen megjelölt fizetési kötelezettségéről. A Felhasználó az árkedvezmény visszatérítésére irányuló
fizetési kötelezettségének a Földgázkereskedő levelének kézhezvételét követő 8 napon belül köteles eleget tenni.
Amennyiben felhasználó határidőben fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a földgázellátásról szóló törvény
(GET) 31/B. § alapján ez nem teljesített szerződéses feltételnek minősül.
A Felek kifejezetten tudomásul veszik, hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvénynek és annak
végrehajtásáról szóló 19/2009 (I. 30.) Korm. rendeletnek kereskedőváltásra vonatkozó előírásaival összhangban
a földgáz-kereskedelmi szerződés a fent hivatkozott árkedvezmény összeg Földgázkereskedő bankszámlájára
történő beérkezését követő 30 nappal, illetve ha a Felhasználó a szerződés megszüntetését olyan időpontra
kérte, amely az árkedvezmény megfizetését követő 30 napos időtartamot meghaladja, akkor a Felhasználó által
megjelölt nappal szűnik meg.
Amennyiben a Felhasználó a rendes felmondással felmondható időponttól eltérő időpontra azért kezdeményezi a
szerződés felmondását, mert törvény erejénél fogva a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szerint
lefolytatott közbeszerzési eljárást köteles lefolytatni és az alapján szerződést kötni, akkor a Felhasználó
felmondásának kézhezvételét követően a Földgázkereskedő és a Felhasználó a szerződés megszüntetésének
feltételeiről külön megállapodásban rendelkezik.
A Földgázkereskedő a földgáz-kereskedelmi szerződést indoklás nélkül, rendes felmondással, 30 napos
felmondási idővel jogosult felmondani.”
9.2.2.Határozott időre szóló szerződés esetén
A TIGÁZ Zrt. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzatának 7. pontja értelmében a 20m3/óra fogyasztást
meghaladó azonban 100 m3/óra fogyasztást meg nem haladó Felhasználó esetén amennyiben a Felhasználó és a
Földgázkereskedő között határozott idejű szerződés jött létre, és a szerződést a felek nem hosszabbították meg,
továbbá a Felhasználó földgázellátását más földgázkereskedő nem veszi át, vagy arról a Felhasználó saját maga
nem gondoskodik, a Földgázkereskedő a Felhasználó földgázellátása folyamatosságának fenntartása érdekében
jogosult a földgázellátását a honlapján is közzétett mintaajánlat alapján továbbra is biztosítani, kivéve,
amennyiben a Felhasználó ez ellen kifejezetten tiltakozik. Amennyiben a Felhasználó kifejezetten tiltakozik, a
Földgázkereskedő a Felhasználó földgázellátását a jelen szerződés időtartamának lejártakor, vagy ha az már
eltelt, 30 nap elteltével megszünteti, és az esetleges szerződés nélküli rendszerhasználat jogkövetkezményeiért
Felhasználó köteles helytállni.
9.3. A Szerződés rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntethető, ha:
a) a Felhasználó, ill. Földgázkereskedő ellen felszámolási eljárás, , végelszámolási eljárás, adósságrendezési
eljárás indul, a Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat 7.7. pontjában foglaltak szerint,
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b) amennyiben bármelyik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan
megszegi (a jelen 3. sz. melléklet 6.2. pontjában foglalt esetekben), különösen, ha Felhasználó fizetési
kötelezettségének a Földgázkereskedő által meghatározott póthatáridő alatt nem tesz eleget,
c) ha a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a Földgázkereskedő működési engedélyét
jogerősen visszavonja.
9.4. A rendkívüli felmondás esetén az érintett Felet a szerződésszerű teljesítésre harminc (30) napos póthatáridő
kitűzésével fel kell hívni, melynek eredménytelen eltelte esetén a szerződés a naptári hónap végére, 15 nap
felmondási idővel szűnik meg.
9.5. Bármelyik fél jogosult a szerződés rendkívüli felmondására abban az esetben, ha valamely vis maior esemény 30
naptári napot meghaladó időtartamig folyamatosan, megszakítás nélkül fennáll.
10. Átruházás
10.1. Egyik fél sem ruházhatja át, vagy adhatja tovább a jelen Szerződésben rögzített jogait és kötelezettségeit
harmadik félre a másik Fél előzetes írásos hozzájárulása nélkül, az egymással szembeni elismert
pénzköveteléseik engedményezése kivételével.
10.2. Jogutódlás esetén a Felek kötelesek a jogutódlás tényéről egymást előzetesen írásban tájékoztatni.
10.3. Valamelyik Fél személyében bekövetkező változás esetén, amennyiben a másik Fél jelen szerződésben biztosított
gazdasági érdekeinek védelmében szükséges, ez utóbbi Fél az Üzletszabályzatban rögzítettek szerint biztosítékot
igényelhet.
11. Részleges érvénytelenség
11.1. Amennyiben a jelen Szerződés egyes rendelkezései – beleértve a szerződés mellékleteit – érvénytelené válnak
vagy hatályukat vesztik, az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.
11.2. A szerződő Felek kötelezik magukat, hogy az érvénytelenné vált, vagy hatályukat vesztett rendelkezéseket azok
gazdasági eredményét tekintve lehetőség szerint egyenértékű rendelkezésekkel érvényes módon helyettesítik a
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban.
12. Jogról való lemondás
Amennyiben az egyik Fél a másik Fél nem teljesítése esetén a jelen Szerződésben foglalt jogaival a szerződés
rendelkezései szerint nem él,
(i)

ez nem jelenti azt, és nem értelmezhető úgy, hogy a Fél lemond bármely más vagy további mulasztás (legyen
az hasonló vagy más jellegű) esetén a jogai érvényesítéséről; illetve
(ii) az ilyen jogról való lemondás nem érvényes és joghatás kiváltására nem alkalmas a jogról lemondó Fél
szabályszerűen felhatalmazott képviselője által megfelelően aláírt, jogról való lemondó nyilatkozat hiányában.
A jelen Szerződésben foglalt rendelkezések és feltételek teljesítésére szóló felszólítás bármely Fél általi elmulasztása,
illetve bármely Fél által a másiknak adott időbeli vagy más haladék vagy engedmény nem értelmezhető akként, hogy
ilyen szerződésszegés esetén a jogosult Fél lemond az őt megillető jogok érvényesítéséről vagy elfogad bármely más,
a Szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést.
13. Adatvédelem
A szerződő felek kötelesek betartani az adatvédelmi szabályokat, különös tekintettel bizalmasan kezelnek minden
egymásnak átadott, üzleti titoknak minősülő információt, valamint minden olyan információt, dokumentációt, adatot,
amelyeket írásban bizalmasnak minősítettek („Üzleti titok”, „Bizalmas információ”), vagy jogszabály annak minősít.
Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek
nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi,
gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a
szükséges intézkedéseket megtette.
A Felek titoktartási kötelezettsége a tudomásukra jutott üzleti titokra és bizalmas információkra, így különösen
szakmai megoldásra, know-how-ra kiterjed. A Felek a szerződéssel kapcsolatos okmányokat és információkat kizárólag
a szerződés teljesítésére használhatják fel. A másik fél előzetes jóváhagyása nélkül ilyen információt egyik fél sem
tehet közzé, harmadik személy rendelkezésére nem bocsáthat, kivéve, ha ezt hatályos jogszabály alapján valamely
bíróság vagy más hatóság, államigazgatási szerv elrendeli. Abban az esetben, ha az információk átadására
engedményezéssel, faktoring szerződéssel vagy zálogjogot keletkeztető szerződéssel, illetve követelések behajtásával
(érvényesítésével) összefüggésben kerül sor, úgy az e jogügylet teljesítéséhez szükséges információk átadása a másik
fél előzetes hozzájárulása vagy értesítése nélkül is lehetséges. A felek erről haladéktalanul tájékoztatják egymást
írásban a vonatkozó bírósági, vagy más hatósági határozat egyidejű megküldése mellett.
A Felek kötelesek a hatóság figyelmét felhívni az ilyen információk megfelelő kezelésére. Nem tekinthető titoktartási
kötelezettség alá eső információnak, ami már közismert. Egy adott információ közismertségét az a fél bizonyítja,
amelyik annak közismertségére hivatkozik.
A jelen Szerződés tartalma, - annak teljes szövege és különösen az ebben foglalt díjak összege, a díjak
meghatározásának módszere - bizalmas információnak minősül.
A jelen titoktartásról szóló pont rendelkezései a Szerződés megszűnése után is hatályban maradnak.
14. Vitás kérdések rendezése
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A jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek meg megoldani. A békés úton
nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a polgári perrendtartás szabályai az irányadóak.
15. Vegyes rendelkezések
15.1. A Felek kölcsönösen törekednek a jelen Szerződés szerinti földgáz szolgáltatás során fellépő bármilyen kérdés
jóhiszemű és konstruktív kezelésére.
15.2. A Felhasználó a Földgázkereskedőtől vásárolt földgázt csak Magyarországon használhatja fel, és nem adhatja
tovább a telephelyen kívül a Földgázkereskedő előzetes hozzájárulása nélkül.
15.3. Amennyiben a jelen Szerződés hatályba lépése után jogszabályváltozás következik be, amely azt eredményezi,
hogy bármelyik Fél jelen Szerződés szerinti bármely kötelezettségének teljesítése jogellenessé, vagy
érvényesíthetetlenné válik, vagy lényeges mértékben sérti bármelyik Fél jelen Szerződés szerinti jogait, vagy
növeli Felek szerződés szerinti kötelezettségeit, a Felek kötelesek egymást értesíteni annak a jelen Szerződésre
való kihatásáról, és jóhiszemű megoldásra törekedni. Ha 1 (egy) hónapon belül nincs megállapodás, vagy ha
nem hajtható végre változtatás a jelen Szerződésben a jogszabályváltozás hatásának elhárítására, a Felek
bármelyike bírósághoz fordulhat.
15.4. Ha azok a műszaki, gazdasági vagy jogi feltételek, amelyek jelen Szerződés megkötésekor fennálltak, alapvető
változáson mennek át, és ennek következtében az egyik féltől már nem várható el a szerződéses
megállapodások betartása, mert a szerződő felek kölcsönös gazdasági érdekei igazságos kiegyensúlyozásának
szándéka már nem valósítható meg, úgy az érintett fél igényelheti a szerződéses rendelkezések megváltozott
viszonyoknak megfelelő módosítását. Egyebekben a jogszabályváltozások esetén a Felek a Földgáz-kereskedelmi
Üzletszabályzatának rendelkezései szerint járnak el.
15.5. Gazdasági felelősség záradék
A vevő kijelenti, hogy megtekintette és ismeri a „231-es Modell” elnevezésű dokumentum tartalmát (mely
tartalmazza az Eni Etikai Kódexet is), amelyet a TIGÁZ Zrt. dolgozott ki a vezetőket, alkalmazottakat érintő
bűncselekmények vonatkozásában a jogi személyek gazdasági felelősségével kapcsolatos jogszabályok alapján. A
hivatkozott dokumentum elérhető a TIGÁZ Zrt. honlapján (www.tigaz.hu), továbbá a vevő bármikor jogosult
kérni a TIGÁZ Zrt-től a dokumentum papír formátumban történő átadását.
15.6. A Felhasználó a Szerződés aláírásával elismeri, hogy a Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzatot és a jelen
Általános Szerződési Feltételeket megismerte és azokat a Szerződés részeként kifejezetten elfogadja.
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