MINTAAJÁNLAT

Amelyet az E.ON Energiakereskedelmi Kft. mint földgáz-kereskedelmi engedélyes és az E.ON Energiaszolgáltató Kft. jogutódja a
Magyar Energia Hivatal 358/2010. számú határozata alapján tesz közzé a 2016. október 1. és 2017. szeptember 30. közötti gázévre
vonatkozóan az alábbi felhasználók szabad piaci földgáz ellátásáról.
Az E.ON Energiakereskedelmi Kft. ajánlati kötöttségének határideje: 2015. december 31.
1. Az Ajánlattevő
A Mintaajánlatot az E.ON Energiakereskedelmi Kft., mint földgáz-kereskedelmi engedélyes (a továbbiakban az „E.ON” vagy
az „Ajánlattevő”) teszi közzé, amelynek székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8., cégjegyzékszáma: 01-09-181155,
adószáma: 24765648-2-41. Az Ajánlattevő honlapjának címe: www.eon.hu
2. A Mintaajánlat címzettjei
A Mintaajánlat elfogadására az egyetemes szolgáltatásra jogosultak köréből 2010. július 1-ével kikerülő, 20–100 m3/h névleges
mérőteljesítmény határok közé eső közepes méretű nem lakossági felhasználók (vagyis azok a jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli társaságok, akik a földgázt saját felhasználás céljára vásárolnak, a továbbiakban „Érintett Felhasználó” vagy
„Felhasználó”) jogosultak.
3. A Mintaajánlat tartalma
3.1. A Mintaajánlattal felajánlott termék illetve szolgáltatás leírása
A Mintaajánlat az Érintett Felhasználók teljes földgáz igényének ellátására vonatkozik, az erről kötött földgáz-kereskedelmi
szerződés (a továbbiakban az „Ajánlott Földgáz Kereskedelmi Szerződés” vagy a „Szerződés”) időtartama alatt, a Szerződésben
rögzített, 2. pontban írt teljesítmény határok közötti felhasználási helyen.
A Mintaajánlattal felajánlott földgáz ellátás minőségét az Üzletszabályzat 5. sz. fejezet) rögzíti.
A Szerződés alapján az E.ON a Felhasználó számára a földgázellátás minden elemét magában foglaló termékcsomagot nyújt,
tehát a Felhasználó számára a rendszerirányítási, földgázszállítási, -tárolási és -elosztási szolgáltatások is biztosítottak. Az
Ajánlott Földgáz Kereskedelmi Szerződés alapján a Felhasználó nominálásra, fogyasztásának előrejelzésére nem köteles. A
felhasználási hely mérőteljesítményének 20-100 m3/h névleges teljesítmény határok közé kell esnie.
A teljes ellátásra vonatkozó szerződés alapján az E.ON Energiakereskedelmi Kft. megköti valamennyi rendszerhasználati és
kapacitás-lekötési szerződést, és minden más olyan megállapodást, amely az Érintett Felhasználó ellátásához szükséges.
A megbízottként az E.ON által megkötött szerződések időtartama megegyezik az Érintett Felhasználóval aláírt Szerződés
időtartamával.
3.2. A Mintaajánlattal felajánlott szerződéses feltételek
Az Ajánlott Földgáz Kereskedelmi Szerződés szövege a Mintaajánlat 1. számú mellékletét is képezi.
A Felhasználóra vonatkozóan az Ajánlott Földgáz Kereskedelmi Szerződés részeivé válnak még az E.ON Üzletszabályzata, valamint az Üzletszabályzat 3. számú mellékletét képező Üzleti Általános Kezelésű Felhasználókra Vonatkozó Általános Szerződési
Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) – is.
Amennyiben a Mintaajánlat az ÁSZF-től vagy az Üzletszabályzat egyéb rendelkezéseitől eltér, akkor a Mintaajánlat irányadó az
érintett Felhasználó jogviszonyára.
A Kereskedő az Üzletszabályzatot és az ÁSZF-et, továbbá ezek módosítását a honlapján teszi közzé. Az Ajánlott Földgáz
Kereskedelmi Szerződés részét képező ÁSZF és a háttérszabályozást jelentő Üzletszabályzat az egyetemes szolgáltatásban
alkalmazott általános szolgáltatási feltételektől eltérő rendelkezéseket tartalmaz, főként az eltérő jogszabályi háttér és üzleti
környezet miatt. A Felhasználó a Mintaajánlat elfogadásával a teljes ÁSZF-et és Üzletszabályzatot magára nézve kötelezőnek
ismeri el.
3.3. A Mintaajánlattal felajánlott földgáz díja
A Kereskedő által értékesített földgáz ára a következő elemekből tevődik össze:
Rendszerhasználati díj (RHD) + gázdíj (PG)
Ahol:
Rendszerhasználati díj (RHD): A Magyar Energia Hivatal 2016. október 1. és 2017. szeptember 30. között alkalmazandó földgáz
elosztási díjak megállapításáról szóló határozatai alapján, az ajánlattétel napján hatályos díjakkal és a megadott fogyasztási
adatokkal, teljesítménnyel számolt rendszerhasználati díj, amely magában foglalja a szállítási, tárolási, elosztási, szagosítási
díjat.
−

A fizetendő éves teljesítménydíj az egységnyi teljesítménydíj (RD) és mérő(k) összteljesítményének szorzata. Az egységnyi
teljesítménydíj (RD):
E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. területén: 51.289 Ft/m3/h
E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. területén: 52.768 Ft/m3/h
Magyar Gázszolgáltató Kft. területén: 48.847 Ft/m3/h
ÉGÁZ/DÉGÁZ Földgáz Elosztási Zrt. területén: 42.287 Ft/m3/h
FŐGÁZ Földgáz Elosztási Kft. területén: 43.800 Ft/m3/h
TIGÁZ –DSO Földgázelosztó Kft. területén: 45.482. Ft/m3/h
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−
−

A fizetendő forgalmi díj az egységnyi forgalmi díj (FG) és a ténylegesen átvett gáztechnikai normál m3-ben kifejezett gázmen�nyiség szorzata MJ-ban. Az egységnyi forgalmi díj (FG):
E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. területén: 0,12 Ft/MJ
E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. területén: 0,12 Ft/MJ
Magyar Gázszolgáltató Kft. területén: 0,12 Ft/MJ
ÉGÁZ/DGÁZ Földgáz Elosztási Zrt. területén: 0,121 Ft/MJ
FŐGÁZ Földgáz Elosztási Kft. területén: 0,12 Ft/MJ
TIGÁZ –DSO Földgázelosztó Kft. területén: 0,12 Ft/MJ
A feltüntetett rendszerhasználati díj nem tartalmazza az ÁFA-t, az energiaadót, MSZKSZ díjat, import korrekciós tényezőt és
bármely egyéb, a jövőben esetlegesen felmerülő további adót, díjat, járulékot, költséget.
Amennyiben a rendelet szerinti díjak, a díjak mértékegysége, struktúrája vagy a számítás módja megváltozik, úgy a fenti
rendszerhasználati díj is korrigálásra kerül a változásoknak illetve a változások mértékének megfelelően, a MER (Minőségi
Elszámolási Rend) szerinti fűtőérték alkalmazásával.

Földgázdíj
A fizetendő gázdíj a negyedévente meghatározott gázdíj és az elszámolási időszakra vonatkozó Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat
(ÜKSZ) szerinti napi allokációból kapott gázmennyiség és a napi fűtőérték szorzatának összege.
A földgázmennyiség elszámolása az alábbi képlettel történik:
PG = PO *X* (a*F/F0 + a*G/G0) + Y * (EUR/USD * (TTF+Spread)*1,11)/3,6
ahol
a értéke = 0,5
X értéke =0,5
Y értéke = 0,5
Az X és Y értéke megmutatja a kombinált árképlet egyes elemeinek arányát.
P0 = 13,15 USD/GJ
F = 1 %-os kéntartalmú fűtőolaj tonnánkénti havi jegyzésárának számtani középértéke amerikai dollárban (USD) megállapítva,
a negyedév első napját megelőző 9 hónap alapján.
F0 = Referenciaérték, amely az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj 9 havi átlagára USD/t-ban a 2014. január 01. – 2014. szeptember 30. időszakban.
F0= 399,546 USD/t
G = 0,1 %-os kéntartalmú gázolaj tonnánkénti havi jegyzésárának számtani középértéke amerikai dollárban (USD) megállapítva,
a negyedév első napját megelőző 9 hónap alapján.
G0 = Referenciaérték, amely a 0,1 %-os kéntartalmú gázolaj (tüzelőolaj) 9 havi átlagára USD/t-ban a 2014. január 01. – 2014. szeptember 30. időszakban.
G0 = 547,972 USD/t
TTF = „Argus European Natural Gas” kiadvány „European gas prices” részében közzétett, tárgyhónapra vonatkozó „TTF Ask” napi árak
számtani átlaga a tárgyhónapot megelőző hónapban.
USD/EURECB = European Central Bank USD/EUR napi árfolyamok számtani átlaga a tárgyhónapban.
Spread: 1,8 EUR/MWh
Az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj és a 0,1 %-os kéntartalmú gázolaj havi jegyzésárait a „Platt’s European Marketscan” tartalmazza a
„European low/high averages” részben a „Cargoes FOB Med. Basis Italy” címszó alatt (3 tizedessel megadott értékek). A havi jegyzésárakat a közölt havi „low-high averages” értékek számtani átlaga adja meg.
A gázdíj az ÁFA-t, az energiaadót, MSZKSZ díjat, import korrekciós tényezőt, szagosítási díjat és bármely egyéb, a jövőben
esetlegesen felmerülő további, kötelező érvényű jogszabályon, vagy a GET által meghatározott ellátási szabályzatokon alapuló,
a földgáz energia adásvételéhez, szolgáltatásához kapcsolódó adót, járulékot, egyéb pénzeszközt nem tartalmaz.
Amennyiben az árszámításhoz szükséges említett publikáció megszűnik, vagy oly módon megváltozik, hogy nem lehet követni a hozzátartozó áruk piaci értékének változását (amint ezt a Felek eredetileg elfogadták), akkor annak helyébe az a nyilvánosságra hozott és
a Kereskedő által meghatározott publikáció lép, amely az előfeltételek vonatkozásában leginkább megfelel a korábbiaknak.
A gázdíj kalkuláció valamennyi részeredményét 3 tizedesre kell kerekíteni. Kerekítéskor minden esetben a kerekítendő számjegyet
követő számsor elhagyásra kerül, amennyiben a következő számjegy értéke 0 és 4 közötti, amennyiben a kerekítendő számjegy
utáni számjegy értéke 5 és 9 közé esik, egy egység hozzáadódik a kerekítendő számjegyhez.
Ha az értékesített árura (földgáz) vagy valamelyik kapcsolódó szolgáltatásra a jövőben energiaadót, koncessziós vagy egyéb közjogi
illetéket vetnek ki, a fölgáz ára annak megfelelően emelkedik. Ez azoknak a további terheknek a vonatkozásában is érvényes, amely
a Kereskedő számára a földgáz beszerzésével vagy értékesítésével kapcsolatban állami intézkedések alapján keletkeznek.
−

−

Amennyiben az Érintett Felhasználó Forintban fizeti az USD/GJ-ban kifejezett gázdíjat, az érvényes árfolyam az adott elszámolási időszakra vonatkozó számla kiállításának napján érvényes, MNB hivatalos árfolyamának felhasználásával határozandó
meg.
Kiemelt jogszabály-változási eseményként kell kezelni a rendszerhasználati díjak jogszabállyal vagy hatósági határozattal
történő felemelését. Ebben az esetben az E.ON a földgáz-kereskedelmi szerződés szerint fizetendő földgáz árat legfeljebb a
rendszerhasználati díjak változásával, a vonatkozó módosítás hatálybalépésének napjával egyoldalúan felemelheti.
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−

A felhasználóra a fentiek mellett is továbbhárítható automatikusan minden olyan, az E.ON által is megfizetendő adó,egyéb díj
vagy pénzeszköz, amely a földgáz-kereskedelmi szerződés megkötését követően kerül bevezetésre, és emiatt az E.ON Energiakereskedelmi Kft. által nyújtott szolgáltatások ellenértékének meghatározásakor nem vettek figyelembe, feltéve, hogy ilyen
adó, díj vagy pénzeszköz továbbhárítását a jogszabály kifejezetten nem zárja ki.
−
A jelen pont szerint kiszámított összegek ÁFA nélkül értendők.
3.4. Elszámolás, számlázás, fizetési feltételek, a fizetés módja
Az E.ON díjigényeit számlával érvényesíti, ennek körében jogosult rész- és elszámoló számlák kiállítására. Az elszámoló számlákat a területileg illetékes földgáz elosztói engedélyes (a továbbiakban a „Földgázelosztó”) által megadott gázmennyiség
alapján állítja ki. A Földgázelosztó adatszolgáltatásának késedelme vagy hiánya esetén az E.ON jogosult becslés alapján előleg
számlát kiállítani. A számlázás forintban (HUF) történik.
A Felhasználó a számlák összegét azok kiállításától számított 15 naptári napon belül köteles kiegyenlíteni a számlán szereplő
bankszámlára történő utalással. A Felhasználó a kiállított számlák ellenértékét HUF-ban egyenlíti ki, és átutalási megbízással
teljesíti.
Az esedékességi határidőre történő fizetés elmulasztása (késedelmes fizetés) esetén Kereskedő minden késedelmes napra
vonatkozóan a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével számított késedelmi kamatot jogosult felszámítani.
3.5. Szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei, a Szerződés időtartama, megszűnésének esetei és feltételei
A Szerződésszegés eseteit és jogkövetkezményeit az ÁSZF tartalmazza.
Az ajánlott Földgáz Kereskedelmi Szerződés határozott időtartamú. A szerződés a határozott időtartam lejártát követően határozatlan időtartamú, éves Fordulónapos szerződéssé alakul át, amennyiben a Felhasználó a szerződésnek a határozott időtartam
utolsó napjára vonatkozó megszüntetési igényét a Lejárat Napját 60 nappal megelőzően rendes felmondás útján nem közli.
A felmondás azonban mindaddig nem hatályosul, amíg a Felhasználónak a Kereskedővel szemben a Szerződésből eredően tartozása van, vagy egyéb szerződéses kötelezettségét nem teljesítette. Ez utóbbi esetben a felmondás a szerződéses kötelezettségek
teljesítésével, így különösen a tartozás kiegyenlítésével hatályosul, a felmondási idő a hatályosulás napjával kezdődik.
A rendkívüli felmondás eseteit, a Szerződés megszűnésének egyéb feltételeit az ÁSZF tartalmazza.
4. A Mintaajánlattal felajánlott földgáz mennyiség és a beérkező igények elbírálásának rendje
A Mintaajánlattal felajánlott földgáz mennyiség összesen: 130 000 000 m3.
A Mintaajánlatot elfogadó Érintett Felhasználók igényeit beérkezési sorrendben bírálja el az Ajánlattevő. Amennyiben a fenti men�nyiségi kereten túl érkezik be felhasználói szerződéskötési igény, azt az Ajánlattevő jogosult visszautasítani. Az esetleges visszautasításról az Ajánlattevő haladéktalanul értesíti az Érintett Felhasználót, valamint a honlapján is közzéteszi, ha a Mintaajánlattal
felajánlott földgáz mennyiség értékesítésre került.
5. Szerződéskötés a Mintaajánlat alapján
A Mintaajánlat az Ajánlattevő honlapján való közzétételétől kezdődően 2015. december 31-ig érvényes (az ajánlati kötöttség időtartama), azzal azonban, hogy az Érintett Felhasználóktól érkező vételi nyilatkozatok befogadására nyitva álló időszak 2015. december
1-től 2015. december 31-ig tart.
A Mintaajánlatot az Érintett Felhasználó 20-100 m3/h névleges mérőteljesítmény határok közé eső felhasználási helyét illetően
jogosult elfogadni a vételi nyilatkozatok befogadására nyitva álló időszak alatt az Ajánlattevőhöz eljuttatott írásbeli igénybejelentéssel (továbbiakban az „Elfogadó Nyilatkozat”). Az Elfogadó Nyilatkozat a jelen Mintaajánlat 2. sz. mellékletében található minta
kitöltésével küldhető be érvényesen, postai úton a következő címre:
E.ON Energiakereskedelmi Kft., Ügyfélszolgálat, 9002 Győr, Pf. 205.
Az Elfogadó Nyilatkozat alapján az Ajánlattevő a lehető legkorábbi hatályba lépési nappal Szerződést köt az Érintett Felhasználóval, feltéve, hogy az Érintett Felhasználó valóban jogosult Ajánlott Földgáz Adásvételi Szerződés aláírására.
Az Érintett Felhasználó akkor jogosult a Mintaajánlat elfogadására és az Ajánlott Földgáz Adásvételi Szerződés megkötésére, ha
jelenlegi földgáz kereskedőjével, vagy egyetemes szolgáltatójával kötött földgáz ellátási szerződését jogosult felmondani: így nem
írt alá olyan határozott idejű földgáz ellátási szerződést, amely alapján a rendes felmondás lehetősége kizárt.
A kereskedőváltás, vagyis az Ajánlott Földgáz Adásvételi Szerződés szerinti földgáz ellátás 2015. július 1. nap 06.00 órától valósul meg.
Az érvényes és hiánytalan, fentieknek megfelelő Elfogadó Nyilatkozat alapján az Ajánlattevő megküldi az általa is aláírt Szerződést,
és postán megküldi az Érintett Felhasználónak. Az Ajánlott Földgáz Adásvételi Szerződés a benne feltűntetett időpontban jön létre.

Kelt: Budapest, 2015. október 1.

Lehoczki Balázs
Ügyvezető igazgató
E.ON Energiakereskedelmi Kft.
3/3

