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1. Szerződő felek
1.1 Kereskedő adatai
E.ON Energiakereskedelmi Kft.
Székhely: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7–8. • Levelezési cím: 9002 Győr, Pf. 205 • Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-181155 •
Adószám: 24765648-2-41 • Bankszámlaszám: Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe 16300000-04012498-90206425 •
Honlapcím: www.eon.hu • Telefonszám: 1423
1.2. Felhasználó és Felhasználási hely(ek) adatai
1.2.a.Felhasználó adatai
A társaság/vállalkozó neve*
Székhelye*:
ir.szám

város

község

Kapcsolattartó neve*		

út
tel.száma*		

Cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma*

utca

tér

hsz.

e-mail címe*

TEÁOR:

Adószáma*:

Számla postázási címe:
ir.szám
ir.szám

város

község

település		

út

utca

tér

hsz.

út

utca

tér

hsz.

pf.

Eltérő számlafizető (cég) neve, címe:
cégnév
ir.szám

város

község

Adószáma:
A Felhasználó, ill. Eltérő számlafizető esetén
az Eltérő számlafizető bankszámlaszáma**:
Bank neve:
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1.2.b.Az Eltérő Számlafizető vállalja a Felhasználási helyen (helyeken) felhasznált földgáz ellenértékének, valamint a
rendszerhasználati díjnak és a járulékos költségeknek (pl. energiaadó, ÁFA, késedelmi kamat, eljárási költség, kártérítés)
megfizetését. Az Eltérő Számlafizető és a Felhasználó egyetemlegesen felelnek a Kereskedő irányába e díjak megfizetéséért.
2. Szerződés tárgya
Jelen szerződés létrejött a Kereskedő, másrészről a Felhasználó (együttesen: Felek) között, a megadott Felhasználási hely(ek)re
vonatkozóan, alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel. A jelen szerződés alapján a Kereskedő a Felhasználó mindenkori
fogyasztási igényének megfelelő mennyiségű földgázt értékesít a Felhasználási hely(ek)en a szerződésben meghatározott feltételek
szerint. A Felhasználó köteles a leszállított földgáz szerződés szerinti díjait a Kereskedő részére megfizetni, és a földgázt átvenni.
2.1. A Kereskedő a Magyar Energia Hivatal 358/2010. számú határozata alapján honlapján közzétette a 2016. október 1. és 2017.
szeptember 30. közötti gázévre vonatkozóan az egyetemes szolgáltatás köréből 2010. július 1-jével kikerülő, 20-100 m3/h
névleges mérőteljesítmény határok közé eső közepes méretű nem lakossági felhasználók földgáz ellátására vonatkozó
Mintaajánlatát. A Felhasználó a közzétett Mintaajánlatot megismerte és a mellékelt Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az
ajánlati kötöttségi időn belül a Mintaajánlatban közölt feltételeket elfogadta, és ennek alapján a jelen szerződést aláírta
az 1. pontban megadott Felhasználási helyre vonatkozóan.

* Kötelezően töltendő mezők.
** Banki átutalás vagy csoportos beszedés fizetési módként történő választásakor töltendő.
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3. Árak, díjtételek
3.1. Az átadott földgázért a szerződés alapján az alábbi díjtételek fizetendőek:
3.1.2 A Felhasználó megbízása alapján a Kereskedő az elosztóhálózat-használati szerződést a jelen földgáz kereskedelmi
szerződéssel összevontan kezeli, így a rendszerhasználati díjakat a Felhasználó a Kereskedőnek köteles megfizetni, aki azokkal a
földgázelosztó felé elszámol. Erre tekintettel a Kereskedő által értékesített földgáz ára a következő elemekből tevődik össze:
Rendszerhasználati díj (RHD) + Földgázdíj (PG) ahol a
3.1.3 Rendszerhasználati díj (RHD): a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 1/2013 (VII. 11.) rendelete alapján
(amely elérhető a Hivatal honlapján a következő elérési útvonalon:
http://www.mekh.hu/hatosagi-arak-2/foldgaz/rendszerhasznalat.html), 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 (RHD) 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 Göldgáz Elosztási Kft. területén: 43.800 Ft/m3/h
TIGÁZ–DSO Földgázelosztó Kft. területén: 45.482 Ft/m3/h
A fizetendő forgalmi díj az egységnyi forgalmi díj (FG) és a ténylegesen átvett gáztechnikai normál m3-ben kifejezett
gázmennyiség 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/DÉGÁZ Földgáz Elosztási Zrt. területén: 0,121 Ft/MJ
FŐGÁZ Göldgáz Elosztási Kft. területén: 0,12 Ft/MJ
TIGÁZ–DSO Földgázelosztó Kft. területén: 0,12 Ft/MJ
Az időszaki RHD díjelemeket a 7. számú melléklet tartalmazza. A rendszerhasználati díjak a MEKH rendelet módosítása
esetén a változás időpontjának hatályával automatikusan kiigazításra kerülnek.
Amennyiben a Felhasználási hely(ek)en szezonális lekötéssel történik vételezés, annak díjmeghatározása, elszámolása
és a szerződéses időszak alatt a – rendszerhasználati díj rendelet szerinti – téli hónapokban felmerülő vételezési igény
kezelése tekintetében a rendszerhasználati díj rendelet szabályozásai az irányadók.
A fizetendő alapdíj az egységnyi alapdíj és a telephelyen összesített mérő névleges teljesítmények szorzata (Ft/m3/h/év).
A fizetendő forgalmi díj az egységnyi forgalmi díj és a ténylegesen átvett MJ-ban kifejezett gázmennyiség szorzata.
A rendszerhasználati díj nem tartalmazza az ÁFA-t, az energiaadót, MSZKSZ díjat, és bármely egyéb, a jövőben esetlegesen
felmerülő további adót, díjat, járulékot, költséget.
Amennyiben a rendelet szerinti díjak, vagy a számítás módja megváltozik, úgy a fenti rendszerhasználati díjat a Kereskedő
jogosult egyoldalúan a változásoknak megfelelően módosítani.
Amennyiben a rendszerhasználati díjak számításának alapját képező teljesítményadatok eltérnek a kereskedőváltás során
az előző kereskedő által kiadott értékektől, és a Kereskedő további kapacitástermékek lekötésére kényszerül a Felhasználó
kapacitásigényének kielégítése – és a pótdíjazás elkerülése – érdekében, úgy a Kereskedő jogosult a rendszerhasználati
díjakat egyoldalúan módosítani, úgy hogy a díj az utólagos lekötésből adódó többletköltségeket tükrözze.
A Felhasználó által az Elosztónál kezdeményezett, mérőleszereléssel együtt járó szolgáltatás szüneteltetés esetén a
szállítói és tárolói kapacitásdíjak továbbra is fizetendők, a Felhasználó által fizetendő rendszerhasználati díj tehát csak az
elosztói rendszerhasználati díjakkal kerül csökkentésre.
A teljesítménydíj/ alapdíj abban az esetben is fizetendő a szerződéses időszak végéig, ha a szolgáltatás bármely okból, így
különösen a Felhasználó kikapcsolása miatt, szünetel.
3.1.4 Földgázdíj
A földgázmennyiség elszámolása az alábbi képlettel történik:
PG = P0 *X* (a*F/F0 + a*G/Go) + Y *(EUR/USD * (TTF+Spread)*1,11 )/3,6
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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.
2/5

Teljes ellátásról szóló földgáz-kereskedelmi szerződés, amely
készült a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal
358/2010. számú határozata alapján
Szerződés száma: JPE01 – GE –

– S – 15

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 fölgáz beszerzésével vagy értékesítésével kapcsolatban állami
intézkedések alapján keletkeznek.
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4. Szerződött fogyasztás és fizetési ütemezés
4.1. A Felek rögzítik, hogy a Felhasználási hely(ek)re az évente szállítandó földgáz mennyiség (továbbiakban: Éves Szerződött
MJ/év.
Mennyiség) az első évben a 7. számú mellékletben megadott gázmennyiség. Éves Szerződött Mennyiség:
4.2. A Felek rögzítik, hogy az elszámolás alapja az Elosztói Engedélyes által a hiteles gázmérőn mért és leolvasott gázmennyiség.
A Kereskedő havi fogyasztásdiktálást nem fogad. Az Éves Szerződött Mennyiség alapján a Kereskedő abban az esetben
állít ki számlát, ha az Elosztói Engedélyestől mérési adat nem áll a rendelkezésére.
4.3. A Felhasználó az Éves Szerződött Mennyiséget gázévenként egyszer módosíthatja.
4.4. Az Éves Szerződött mennyiség havi %-os bontása:
a. A Kereskedő minden hónapban azonos mennyiségről részszámlát állít ki:
b. A Kereskedő a részszámlákat az alábbi jelleggörbe alapján állítja ki:
		 Január 20%; Február 14%; Március 11%; Április 8%; Május 2%; Június 2%; Július 1%; Augusztus 1%; Szeptember 3%; 		
Október 7%; November 11%; December 20%
		
Amennyiben a Felhasználó a jelen pontban a részszámlák mennyiségi megosztásáról nem rendelkezik, a Kereskedő az
Éves Szerződött Mennyiséget a b) pontban megadott fogyasztási jelleggörbe alapján osztja meg. A Felhasználó 		
jogosult a fenti jelleggörbét évente egy alkalommal, minden év október 1-jei hatállyal módosítani, melyet minden év
május 31-ig telefonon, elektronikus vagy postai úton bejelentett igénye esetén a Kereskedő érvényesít.
4.5. A Kereskedő az Éves Szerződött Mennyiséget az Elosztói Engedélyes első mérőleolvasása után első alkalommal
legkorábban a szerződéskötéstől számított 90. napon, majd minden további mérőleolvasáskor jogosult felülvizsgálni, és az
Elosztói Engedélyes által mért adatok alapján módosítani.
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5. Fizetés
5.1. A Felhasználó fizetési módja:
készpénz átutalási megbízás
átutalás
csoportos beszedés
A fizetés határideje: a számlán feltüntetett időpont.
5.2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy köteles a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig minden késedelmes
napra vonatkozóan, a mindenkori Ptk. szerinti mértékű késedelmi kamatot fizetni. A Felhasználó fizetési késedelmének és
súlyos szerződésszegésének minősül, ha a szerződésben vagy a Kereskedő Üzletszabályzatában rögzített díjak, pótdíjak,
illetve a kötbér, vagy egyéb, szerződésben meghatározott, a Kereskedőnek járó összegek szerződés szerinti kifizetésével
kapcsolatos kötelezettségét késedelmesen, írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti. A szerződésszegés következménye
kikapcsolás a Felhasználó fizetési késedelme esetén az ÁSZF-ben foglaltak szerint.
6. Korlátozási besorolás
A Felhasználó által lekötött, nem megszakítható földgáz szállítási teljesítmény korlátozási besorolása a 2. számú mellékletben
kerül részletezésre.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy köteles az önkorlátozásra, ugyanakkor a korlátozásba az Elosztói Engedélyes a korlátozás
során beavatkozhat a saját üzletszabályzatában foglaltak szerint. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a korlátozási kategória
megadásának elmulasztása esetén a Felhasználási hely(ek)et a Kereskedő sorolja be a rendelkezésére álló információk alapján.
A 265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet 12. §-a alapján a korlátozási besorolás kitöltéséről a részletes tudnivalók a szerződés 2.
számú mellékletében találhatók.
7. A szerződés létrejötte, időtartama, megszüntetése
7.1. A Kereskedő és a Felhasználó közötti szerződéses jogviszony jelen Szerződéses Ajánlat mindkét fél általi aláírásával jön
létre, azon a napon, amikor a Felhasználó által aláírt Szerződéses Ajánlatot kézhez veszi a Kereskedő, feltéve, hogy a
Felhasználó az Üzletszabályzatban és az ÁSZF-ben foglalt előfeltételeknek megfelel és a 7. sz. mellékletben megnevezett
Felhasználási hely(ek)en a gázellátás technikai feltételei biztosítottak. A Felhasználó vállalja, hogy a hatályba lépési
feltételek változása esetén haladéktalanul értesíti a Kereskedőt a változásról.
7.2. A szolgáltatásnyújtás kezdete: 2016. október 1., feltéve, hogy az ajánlat a 8.6. pont szerint beérkezik a következő címre:
E.ON Energiakereskedelmi Kft., Ügyfélszolgálat, 9002 Győr, Pf. 205, és a szerződésben valamint az ÁSZF-ben megjelölt
hatálybalépési feltételek kivétel nélkül teljesülnek.
7.3. Jelen szerződés határozott időtartamú. A szerződés a 7.1. pontban foglaltak szerint jön létre, és a 7. számú melléklet
szerinti, azon Ármegállapítási Időszak utolsó napján jár le, amely Ármegállapítási Időszakra vonatkozóan a Felek a 7.
számú mellékletben szereplő díjakra, díjtételekre megállapodtak (Lejárat Napja). Jelen 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 nem közli. A Kereskedő a Lejárat Napját követő időszakra vonatkozó díjakat, díjtételeket köteles a Lejárat
Napját 45 nappal megelőzően a Felhasználóval közölni, ennek hiányában az utolsó Ármegállapítási Időszak szerinti
díjak, díjtételek alkalmazandóak a Lejárat Napját követő időszakban is. A határozatlan időtartamúvá vált szerződést a
Felek rendes felmondással Fordulónappal, 60 napos felmondási idővel mondhatják fel. Fordulónap minden naptári év
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. Ettől eltérően, amennyiben a Felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, úgy a Szerződést 30 napos
felmondási idővel jogosult felmondani.
7.4. A Felek rögzítik, hogy a szerződés a Felhasználó általi felmondását nem alapozza meg, amennyiben a földgáz ellátás
árának módosítására az azt befolyásoló bármely jogszabály, ellátási szabályzat, hatósági vagy bírósági határozat kötelező
érvényű módosítása, vagy a rendszerhasználati díj mértékének vagy struktúrájának változása miatt – ezen változás
mértékéig – kerül sor.
7.5. A jelen szerződés megszüntetésére mindaddig nem kerülhet sor, amíg a Felhasználónak a Kereskedővel szemben
számlatartozása áll fenn. Az elszámolás és tartozás rendezése az Üzletszabályzatban foglaltak szerint történhet. A
Felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a Felhasználótól Eltérő Számlafizető is alanya a szerződésnek, úgy
a Felhasználónak és a Fizetőnek a felelőssége egyetemleges a szerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettség
(számlák, díjak, kamatok és egyéb fizetési kötelezettségek) teljesítése tekintetében.
7.6. A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a telefonos és e-mail elérhetőségét a Kereskedő kezelje és a területileg illetékes
elosztónak az esetleges munkavégzés céljából történő időpont egyeztetés érdekében átadja.
8. Vegyes rendelkezések
8.1. A Felhasználóra automatikusan továbbhárítható minden olyan, a Kereskedő által is megfizetendő adó, adó módjára,
vagy egyéb módon és/vagy jogcímen megfizetendő pénzügyi teher, egyéb díj, ráfordítás, díjnövekmény vagy pénzeszköz,
– különös tekintettel a rendszerhasználati díjra, MSZKSZ díjra, energiaadóra – amely a szerződéskötést követően
hatóságilag, jogszabály vagy a Felek érdekkörén kívül eső más úton kerül bevezetésre. A Kereskedő a fentiek szerinti
költségeket jogosult a Felhasználó által fizetendő díjba változatlan módon beépíteni, feltéve, hogy ezt jogszabály nem
zárja ki. Ezen felül a Felhasználóra továbbhárítható automatikusan minden olyan, a Kereskedő által is megfizetendő, a
fentiekben nem említett adó, adó módjára, vagy egyéb módon és/vagy jogcímen megfizetendő pénzügyi teher, egyéb
díj, ráfordítás, díjnövekmény vagy pénzeszköz, amely a köztük fennálló szerződésben meghatározott kötelezettségeit a
Kereskedő hátrányára változtatja meg.
4/5

Teljes ellátásról szóló földgáz-kereskedelmi szerződés, amely
készült a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal
358/2010. számú határozata alapján
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8.2. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Kereskedő honlapján elérhető Üzletszabályzat, a Kereskedő
meghatalmazása (1. sz. melléklet), a Korlátozási besorolás kitöltési segédlet (2. sz. melléklet), az Általános Szerződési
Feltételek (3. sz. melléklet), továbbá a Felhasználási helyek (7. sz. melléklet). A Kereskedő az általa kötött teljes ellátásról szóló
földgáz értékesítési szerződésekre vonatkozóan Általános Szerződési Feltételeket dolgozott ki. A Felhasználó nyilatkozik,
hogy az Általános Szerződési Feltételeket megismerte és elismeri, hogy jogviszonyára a Kereskedő honlapján megtalálható
mindenkori Üzletszabályzat és a mindenkori Általános Szerződési Feltételek irányadóak, kivéve, ha adott kérdésről a Felek
a Szerződésben kifejezetten másként rendelkeznek. Jelen szerződés aláírásával a Felhasználó kijelenti továbbá, hogy a
területileg illetékes Elosztói Engedélyes Üzletszabályzatát megismerte, rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.
8.3. A Felhasználó a szerződés aláírásával előzetesen, kifejezetten és minden további feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a
szerződés teljes időtartama alatt a Kereskedő – a Felhasználóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal – a szerződést,
illetve a szerződésből eredő jogot vagy kötelezettséget bármely Kapcsolt Vállalkozása részére átruházza, feltéve, hogy
a Kapcsolt Vállalkozás rendelkezik a Hivatal által kiadott működési engedéllyel. A szerződés változatlan tartalommal
történő, teljes átruházása esetén az átruházó Fél az átruházás hatálya beálltának időpontjától kezdődően mentesül a
szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítése alól.
8.4. A Kereskedő által megküldött szerződés mindaddig ajánlatnak minősül, amíg a Felhasználó megfelelően alá nem írja,
és vissza nem küldi a Kereskedőnek. Kereskedő a jelen ajánlat 2-8. pontjában foglalt feltételeket lényeges feltételnek (a
továbbiakban: Lényeges Feltétel) minősíti, így a Felek között a szerződés csak abban az esetben jön létre, ha a Felhasználó
valamennyi Lényeges Feltételt változatlan tartalommal (kiegészítés/módosítás nélkül) elfogadja. Jelen ajánlat 2015.
december 31-ig érvényes. Amennyiben a Felhasználó ezen időpontig nem küldi vissza a Kereskedőnek az alábbi postázási
címre: E.ON Energiakereskedelmi Kft., Ügyfélszolgálat, 9002, Győr, Pf. 205. a megfelelően kitöltött és aláírt szerződést, úgy a
Kereskedő jogosult az ajánlatot visszautasítani.
9. A Felhasználó nyilatkozatai
9.1. Jelen Szerződés aláírásával a Felhasználó megbízza és meghatalmazza a Kereskedőt, hogy
– a Földgázelosztótól helyette és nevében valamennyi olyan adatot és dokumentumot megkérjen, amely a Felhasználó
Felhasználási helyének földgáz-ellátásához szükséges;
– a Felhasználó földgázellátásához szükséges rendszerhasználati szerződéseket – a Földgázelosztónál nyilvántartott
kapacitás mértékéig és terhére – a Felhasználó nevében és javára megkösse az illetékes tárolói, szállítói és
földgázelosztói engedélyesekkel.
9.2. Jelen szerződés csak a földgáz kereskedelmi szerződéssel kapcsolatos ügyintézésre és ehhez kapcsolódóan a Felhasználó
képviseletére terjed ki, a Felhasználó az elosztási szolgáltatással összefüggő, beavatkozást igénylő helyzetben illetve
élet, testi épség, vagy vagyonbiztonság veszélyeztetettsége esetén közvetlenül a Földgázelosztóval köteles felvenni a
kapcsolatot.
10. A Kereskedő energiahatékonyságot javító intézkedései, programjai, az energetikai tanúsítók, valamint az energetikai
auditálást végző személyek és szervezetek, továbbá az energetikai fogyasztói tanácsadó ill. érdekvédelmi szervezetek
elérhetőségei megtekinthetőek honlapunkon, a www.eon.hu elérhetőségen.
A Felek a jelen szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Jelen szerződés 2 példányban készült.
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A Fizető képviseletében
P. H.

Az E.ON Energiakereskedelmi Kft.
képviseletében
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A Felhasználó képviseletében
P. H.
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Kereskedő adatai
E.ON Energiakereskedelmi Kft. Székhely: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7–8. • Levelezési cím: 9002 Győr, Pf. 205 •
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-181155 • Adószám: 24765648-2-41
Felhasználó adatai (Minden mező kötelezően töltendő!)
Cégnév/vállalkozó neve
Székhelye:
ir.szám

város

község

út

Cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma

				

utca

tér

hsz.

Adószáma:

A társaság képviselőjének neve
Felhasználási helyek
Fogyasztási hely címe

Jelen szerződése

Mérőpont azonosító (POD)

Jelenlegi kereskedője

napra mondható fel.

Jelenlegi kereskedője
1.

2.

3.

Jelen meghatalmazás aláírásával a Felhasználó megbízza és meghatalmazza a Kereskedőt, hogy
• a fogyasztási helyre vonatkozó kereskedelmi vagy egyetemes szolgáltatási szerződést helyette és nevében a
Felhasználót ellátó földgázkereskedőnél (egyetemes szolgáltatónál) felmondja;
• a Felhasználót ellátó földgázkereskedőtől (egyetemes szolgáltatótól) a Felhasználó rendelkezésére álló kapacitásról
szóló nyilatkozatot és a kapacitás átadását megkérje;
• az Elosztói Engedélyestől helyette és nevében valamennyi olyan adatot és dokumentumot megkérjen, amely a
Felhasználó Felhasználási helyének földgáz-ellátásához szükséges;
• a Felhasználó földgázellátásához szükséges rendszerhasználati szerződéseket – az Elosztói Engedélyesnél nyilvántartott
kapacitás mértékéig és terhére – az illetékes tárolói, szállítói és Elosztói Engedélyesekkel megkösse/módosítsa.
Jelen szerződés csak a földgáz adásvételi szerződéssel kapcsolatos ügyintézésre és ehhez kapcsolódóan a Felhasználó
képviseletére terjed ki, a Felhasználó az elosztási szolgáltatással összefüggő, beavatkozást igénylő helyzetben, illetve élet,
testi épség, vagy vagyonbiztonság veszélyeztetettsége esetén közvetlenül az Elosztói Engedélyessel köteles felvenni a
kapcsolatot.
A Felhasználó szavatol azért, hogy a Kereskedő részére átadott adatok a valóságnak megfelelnek. Az átadott adatok
pontatlanságából vagy elégtelenségéből származó károkért a Kereskedőt felelősség nem terheli.
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A Felhasználó, mint meghatalmazó

Korlátozási besorolás kitöltési segédlet
2. számú melléklet
BIZALMAS
– S – 15

Szerződés száma: JPE01 – GE –

A Felhasználó által lekötött, nem megszakítható földgáz szállítási teljesítmény korlátozási besorolása a következő:

POD

VI.

VII.

VIII.

Nem
korlátozható

A Felhasználó gázkorlátozási felelőse:
Név:
Beosztás:
Telefon:
Email:

A Felhasználó szerződött teljesítménye korlátozási kategóriánként:
Korlátozási besorolási kategóriák:
1. N
 em korlátozható kategória:
• a rendszerüzemeltetők földgázteljesítménye a rendszerüzemeltetéshez szükséges mértékig,
• a lakossági felhasználók földgázteljesítménye,
• a közellátást biztosító felhasználók földgázteljesítménye a közellátás biztosításához szükséges földgázvételezés mértékéig,
• azon felhasználók földgázteljesítménye, amelyek földgázvételezésének korlátozása mérgező anyagnak a szabadba kerülése révén
az emberi életet vagy egészséget, továbbá a környezetet súlyosan veszélyeztetné a veszélyeztetettség elkerüléséhez szükséges
földgázvételezés mértékéig, amennyiben a földgázteljesítmény – szerződésben meghatározott hőmérséklet alatt történő – elvonása
esetén a káros anyagok környezetbe jutása valószínűsíthető,
• a természetes személyek életvitelszerű tartózkodására szolgáló intézmények, különösen bentlakásos intézmény, kollégium,
munkavállalói szálláshely fűtési célra lekötött földgázteljesítménye,
• járóbeteg-, illetve fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók fűtési célra lekötött földgázteljesítménye,
• lakossági célú alapszolgáltatásokat biztosító szervezetek földgázteljesítménye, a lakossági célú tevékenység fenntartását biztosító
mértékig, ideértve a gyógyszerészeti államigazgatási szerv engedélyével üzemeltetett gyógyszerraktárt a gyógyszer minőségének
megőrzését biztosító mértékig,
• a folyékony tüzelőanyag tartalékolására nem kötelezett erőművek, fűtőművek és kapcsolt villamosenergia-termelők lakossági
távfűtési célra felhasznált földgázteljesítményét.
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2. VIII. kategória:
Azon földgázteljesítmények, amelyeket – az alkoholtartalmú italok és üdítőitalok kivételével – az élelmiszerjog általános elveiről
és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárásokról
szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikke szerinti alapvető élelmiszerek vagy élelmiszer
alapanyagok előállításához és forgalmazásához használnak fel, különösen az élőállat vágásához és feldolgozásához, tej
feldolgozásához és kenyérfélék előállításához felhasznált földgázteljesítmények.
3. VII. kategória:
A VI. kategóriába sorolt felhasználók temperálásra, illetve alapanyag, félkész- vagy késztermék állagának megőrzésére indokoltan
biztosított földgázteljesítményei, amelyek a korlátozásuk elrendelését követően a rendszerirányító naponta kiadott engedélye alapján
igénybe vehetők.
4. VI. kategória:
Minden további földgáz teljesítmény.
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Felhasználási hely(ek) adatai
7. számú melléklet
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Felhasználási helyek
Fogyasztási
hely címe

Mérőpont-azonosító(k)1

Mérő korrigált
Alapdíj
teljesítménye
(Ft/m3/h/év)4
3
3
(m /h)

Elosztó2

Forgalmi díj
(Ft/MJ)5

Gázdíj
(Ft/MJ)6

Éves Szerződött
Mennyiség
(MJ/év)7

Árképletes,
a szerződés
3. pontja
szerint.

Ármegállapítási Időszak:
–tól/től
Az Ármegállapítási Időszakra vonatkozó további feltételeket a 7.3 pont tartalmazza.

A Felhasználó képviseletében
P. H.

A Fizető képviseletében
P. H.

–ig

Az E.ON Energiakereskedelmi Kft.
képviseletében
Kód
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1
2
3
4
5
6

Elosztói engedélyes megnevezése
TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft.
Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.
E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.
E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
MAGÁZ Kft

POD
Az Elosztói Engedélyes megjelölése a mellékletben szereplő táblázat szerint
3
Több mérő esetén a mérők összes korrigált teljesítménye
4
Az alapdíj a mérőteljesítmény után fizetendő éves díj. Az alapdíjat a Felhasználó havonta egyenlő részletekben köteles megfizetni.
5
Forgalomarányos rendszerhasználati díj
6
Jelen szerződésben szereplő minden földgáz mennyiségi adat gáztechnikai normál állapotban 288,15°K (15°C) hőmérsékleten és 101,325 kPa nyomáson értendő.
7
Az Éves Szerződött Mennyiség a Felhasználási hely(ek)re évente szállítandó földgáz mennyiség összege POD szintre lebontva kérjük feltüntetni.
1

2

Cím
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.
9027 Győr, Puskás T. u. 37.
7626 Pécs, Búza tér 8/a
8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós út 32.
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
8800 Nagykanizsa, Csengery út 9.

