E2 Földgáz Kereskedelmi Üzletszabályzat lényegi feltételek
Tisztelt Partnerünk!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Önök és Társaságunk között valamennyi hatályban lévő
szerződéses jogviszonyra alkalmazandó és irányadó E2 Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat lényegi
feltételeinek összefoglalását jelen tájékoztatóban találják.
1.1.2: Az Üzletszabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Magyar Telekom Nyrt. és a MET Magyarország Zrt.
által az E2 Hungary Zrt.-re szerződésátruházás útján átruházásra került földgáz-kereskedelmi
szerződések alapján nyújtott földgáz-kereskedelmi szolgáltatásokra is;
1.3.1: Az Üzletszabályzat személyi hatálya kiterjed a földgáz kereskedelmi szolgáltatás kiegyenlítéséért
biztosítékot vállaló/nyújtó természetes vagy jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaságra, valamint azon engedélyesekre, amelyek részére az Eladó földgázt értékesít
és/vagy kapcsolódó szolgáltatást nyújt;
1.4.3: Az Üzletszabályzat jelen pontja rögzíti, az Eladó egyoldalú Üzletszabályzat módosítási jogát,
valamint az Üzletszabályzat egyoldalú módosítása esetén az egyoldalú módosítás közlésének
határidejét („Az Eladó jogosult az Üzletszabályzatot egyoldalúan módosítani. Amennyiben az Eladó az
Üzletszabályzatot egyoldalúan, a lényeges feltételek tekintetében (ideértve különösen, de nem
kizárólagosan a földgáz nettó egységárának egyoldalú megemelését is) a Vevőre nézve hátrányos
módon módosítja köteles a módosításról a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 45
(negyvenöt) nappal a Vevőket értesíteni a Vevőket megillető felmondás feltételeiről szóló
tájékoztatással együtt.”), továbbá az egyoldalú módosításra vonatkozó értesítés közlésének módjait
(„Hatályos értesítésnek minősül különösen az Eladó honlapján történő közzététel, valamint a Vevő által
megadott e-mail címre küldött tájékoztató levél és a számlavégi üzenetben közölt tájékoztatás.”);
1.4.4: Az Üzletszabályzat jelen pontja rögzíti az Üzletszabályzat Eladó általi egyoldalú módosítása
esetére a Vevőt megillető felmondási jog határidejét („…a Vevő a módosításra vonatkozó, 1.4.3. pont
szerinti közzétételtől vagy értesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban, a módosítás
hatálybalépésének napjára felmondhatja a Szerződést.”), a felmondás tartalmi követelményeit („A
Vevőnek a felmondásban kifejezetten meg kell jelölnie azt a lényeges rendelkezést, amelyet
hátrányosnak tart és amelyre ezáltal a felmondását alapozza, enélkül a felmondás nem érvényes.”),
valamint a felmondás joghatás kiváltására történő alkalmasságának feltételeit („A már közölt felmondás
nem vált ki joghatást, ha az a lényeges rendelkezés, amelyre a Vevő a felmondását alapozza, nem lép
hatályba (így különösen, ha a Hivatal a vonatkozó rendelkezést nem hagyja jóvá”);
2.2.1: Az Üzletszabályzat jelen pontja tartalmazza az Eladó által ellátott vevői csoportok
meghatározását („Az Eladó az Üzletszabályzatban Vevőnek tekinti: a) az Egyetemes szolgáltatásra
jogosult, nem lakossági felhasználót, b) az Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználót, és c) a
távhőtermelő engedélyest, és d) más engedélyest, melyek részére földgázt értékesít vagy más
kapcsolódó szolgáltatást nyújt.”);
6.2.1: Az Üzletszabályzat jelen pontja tartalmazza az Eladó által az ajánlatkérés során Vevőtől kérhető
adatok példálózó felsorolását, így többek között az ügyfélazonosításhoz szükséges adatokat is („…t) az
ügyfélazonosításhoz szükséges bármely adattal, ideértve különösen a tényleges tulajdonos személyére
vonatkozó adatokat”);
6.3.2: Az Üzletszabályzat rögzíti az elektronikus aláírás alkalmazásának feltételeit;
6.3.4: Az Üzletszabályzat rögzíti a szerződés, szerződésmódosítás ráutaló magatartással történő
létrejöttének szabályait („A Vevő hallgatása mint ráutaló magatartás útján is létrejön a Szerződés, illetve
annak módosítása, ha az Eladó a Szerződés megkötésére, illetve a Szerződés módosítására a Vevőnek
írásban ajánlatot tesz, és az ajánlat Vevő általi igazolt, vagy vélelmezett kézhezvételétől számított 15
(tizenöt) napon belül az Eladó nem kapja kézhez a Vevőnek az ajánlat elutasítására irányuló, kifejezett
írásbeli nyilatkozatát. Az ajánlat elutasítására irányuló, kifejezett írásbeli nyilatkozat közlése abban az
esetben hatályos az Eladóval szemben, ha az az előírt határidőn belül postai úton tértivevényes
levélként kézbesítésre kerül az Eladó 6701 Szeged, Pf. 1271. alatti címére.”);
6.3.5: Az Üzletszabályzat rögzíti a szerződés nélküli vételezés esetére alkalmazandó szerződéses
feltételeket („a szerződött mennyiségnek a Vevő által ténylegesen átvett földgáz mennyiség minősül; a
teljesítés helye a Felhasználási hely, amelyen a Vevő földgázt vételez; a Vevő által fizetendő földgáz
nettó egységár a kiegyensúlyozó földgázár vagy a VTP Heren Day-Ahead Index + 5 EUR/MWh
földgázár közül a magasabb érték; a földgáz nettó egységárán felül a Vevő köteles az egyéb, az
Üzletszabályzat 7.10.4.3. – 7.10.4.4. pontjaiban meghatározott díjak, illetve egyéb költségek
megfizetésére is azzal, hogy köteles megfizetni a maradéktalan kiszolgálása érdekében esetlegesen
szükséges egyéb kapacitások (így különösen rövid távú kapacitástermékek és szállítói entry kapacitás)
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költségét is; földgáz-kereskedelmi szolgáltatás ellenértéke megfizetésének határideje az Eladó által a
vonatkozó számlán meghatározott időtartam, de nem kevesebb, mint 15 (tizenöt) nap; a rendes
felmondás felmondási ideje 30 (harminc) nap.”);
6.4.6: Az Üzletszabályzat jelen pontja határozza meg a Vevő által megfizetendő pótdíjszámítás
metodikáját arra az esetre, ha a felhasználási hely a Szerződésben meghatározott szerződéses
időszakra nem marad az Eladó ellátásában („…pótdíj… mértéke megegyezik az adott Felhasználási hely
Szerződésben meghatározott Szerződött mennyiségéből át nem vett mennyiség (m3-ben, MJ-ban vagy
MWh-ban meghatározva) és a földgáz nettó egységár szorzatának, valamint a Szerződés
megszűnésétől a tárgy Gázév végéig terjedő időszakra számított, Szerződés szerinti teljesítménydíj
összegével.”), valamint a pótdíjszámítás alapját képező tételeket („A földgáz nettó egységára a
Szerződésben szereplő egységárral egyezik meg, képletes ár esetén pedig az Eladó a Szerződés
megszüntetésének napján érvényes záró jegyzési áraknak megfelelően a hátralévő időszakra
vonatkozó derivatívák alapján a képletben meghatározott indexálást veszi figyelembe. A vonatkozó
derivatíva jelenti a Szerződésben meghatározott piaci indexnek a Szerződésből még hátralevő
időszakokra vonatkozó határidős értékét, melyet az Eladó a megszüntetés napján érvényes ICIS
HEREN havi forward árak alapján határoz meg.”);
6.4.12: Az Üzletszabályzat jelen pontja a szerződés nélküli vételezés szabályait rendeli alkalmazni
amennyiben az Átvevő írásbeli szerződés hiányában veszi igénybe a földgáz-kereskedelmi
szolgáltatást („Amennyiben a felhasználási hely(ek)en az Eladó és az Átadó közötti szerződés
megszűnését követően az Átvevő bármely okból kifolyólag írásbeli szerződés hiányában veszi igénybe
az Eladó által nyújtott földgáz-kereskedelmi szolgáltatást, úgy a Felek jogviszonyára az Üzletszabályzat
6.3.5. pontjában foglaltak az irányadóak.”);
6.4.14: Felhasználóváltozás késedelmes vagy nem megfelelő bejelentése esetére az Üzletszabályzat
jelen pontja szabályozza az Eladó által megrendelt mérőleolvasás költségviselésének szabályait
(„Eladó jogosult a Vevő költségére mérőleolvasást megrendelni a területileg illetékes
Földgázelosztónál.”);
7.2.2: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei Vevő nyilatkozataira vonatkozó jelen pontja többek között - az alábbiak szerint rögzíti a Vevő szerződés létrejöttével megtett nyilatkozatai körét:
d)
[…] érvényes adószámmal rendelkezik;
f)
[…] végelszámolási vagy a Vevő megszüntetését vagy fizetőképességét érintő eljárás (pl.:
végrehajtási, egyéb adóhatósági eljárás) eredményező egyéb eljárás nincsen;
h)
[…] különösen az EU, az ENSZ az USA, Svájc vagy az Egyesült Királyság vagy ezek bármely
hatósága által vezetett ilyen tárgyú nyilvántartásban;
i)
a Szerződés alapján a földgázt nem saját háztartása fogyasztása céljából vásárolja, a vásárolt
földgázzal jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet folytat és nem minősül a GET
rendelkezései szerinti lakossági felhasználónak;
7.2.3: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja rögzíti az Eladó a Vevő
jogképességére, a Vevő képviseletében eljáró személy képviseleti jogára valamint a Vevő
adószámának érvényességére vonatkozó ellenőrzési jogosultságát („…a szerződéskötéskor, továbbá
az üzleti kapcsolat fennállása alatt jogosult ellenőrizni a Vevő jogképességét, adószámának
érvényességét és képviselőjének képviseleti jogosultságát, továbbá kérheti, hogy a képviselő a
képviseleti jogát megfelelő okirattal igazolja.”);
7.2.4: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja szerint az Eladót abban az esetben
is megilleti rendkívüli felmondási jog; amennyiben a Vevő szerződés létrejöttének időpontjában tett
nyilatkozatai tekintetében az üzleti kapcsolat fennállása alatt olyan változás következik be, amely miatt
az Eladó teljesítéshez fűződő érdeke megszűnik;
7.2.5: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja szerint az Eladót abban az esetben
is rendkívüli felmondási jog illeti meg, amennyiben a Vevő ellenkező tartalmú nyilatkozata ellenére vagy
az időközben bekövetkezett változás eredményeképp lakossági felhasználónak minősül;
7.2.10: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja rögzíti, hogy meghatározott
feltételek együttes fennállása esetén az Eladó a teljesítés megkezdését óvadék nyújtásához kötheti
(„Amennyiben a Szerződés az Eladó és a Vevő között az adott Szállítási Időszak tekintetében a
Szállítási Időszakot megelőző 60-ik napot követően jön létre, és az Eladó a Vevőt a vonatkozó
ajánlatban, illetve Szerződésben foglaltaknak megfelelően előrefizetés mellett szolgálja ki – tekintettel
a számla kiállítására és megfizetésére rendelkezésre álló idő rövidségére – Eladó a teljesítése
megkezdésének előfeltételéül szabja, hogy az első fizetési tárgyidőszak vonatkozásában - az elfogadott
ajánlatban meghatározott módon - az előrefizetéssel érintett számlá(k)nak megfelelő összeget, Vevő a
teljesítés megkezdését megelőzően óvadékként átutalja az Eladó részére. Eladó az óvadékként
nyújtandó összegről megfelelően tájékoztatja a Vevőt. A vonatkozó számlá(k) kiállítását követően,
Eladó jogosult a számlá(k) összegét az óvadékból kiegyenlíteni elszámolás terhe mellett.”);
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7.3.1 d): Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja tartalmazza a földgázkereskedelmi szolgáltatás teljesítése megkezdésének előfeltételeit - többek között - a Szerződésben
esetlegesen meghatározott feltételeket, ideértve különösen, de nem kizárólag az előrefizetési
kötelezettséget;
7.3.3: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja rögzíti az Eladó késedelmi pótdíjra
való jogosultságát és a pótdíj mértéke meghatározásának szabályait a teljesítés Vevő érdekkörébe
tartozó okból történő késedelmes megkezdése esetére („Amennyiben az Eladó a teljesítést bármely
Felhasználási hely tekintetében a Vevő érdekkörébe tartozó okból késedelmesen tudja megkezdeni, az
Eladó a Szállítási Időszak kezdőnapja és a teljesítés megkezdésének napja közötti, késedelemmel
érintett időszakra késedelmi pótdíjat jogosult felszámolni, amelynek mértéke megegyezik az adott
Felhasználási helyre vonatkozó, késedelemmel érintett időszakra eső szerződött mennyiség Szerződés
szerinti ellenértékével, beleértve a földgáz nettó egységárát, a rendszerhasználattal összefüggő és
egyéb díjakat is. A földgáz nettó egységára (i) képletes ár esetén a késedelemmel érintett időszakra
vonatkozó képlet szerinti index ár szerződéses spreaddel növelt értékével, (ii) fix földgáz egységár
esetében pedig a késedelemmel érintett időszakra vonatkozó fix egységárral egyezik meg.);
7.5.8: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja rögzíti a Vevő szezonális napi
vételezés igénybevételének előzetes bejelentése elmulasztása esetére alkalmazandó pótdíjfizetési
kötelezettségét („Amennyiben a Vevő elmulasztja a szezonális napi vételezés igénybevételének
előzetes bejelentését, akkor a Vevő pótdíj megfizetésére kötelezhető, amelynek mértéke megegyezik a
Díjalkalmazási Rendelet alapján a szezonális napi vételezés után fizetendő teljes többlet díj – így az
elosztó kiadási pontra a Díjalkalmazási Rendeletben meghatározott többlet díj együttes értékének 150%-val.”);
7.5.9: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja rögzíti a Vevő pótdíjfizetési
kötelezettségét, amennyiben a szezonális kapacitást nem a jogszabályban meghatározott feltételeknek
megfelelően vagy jogosultalanul veszi igénybe („Amennyiben a Vevő a Szezonális Kapacitást nem a
jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelően veszi igénybe, vagy jogosulatlanul vette
igénybe, akkor a Vevő köteles az így felmerülő többlet díjat és egyéb költséget - így különösen, de nem
kizárólagosan az Eladónál a Díjalkalmazási Rendelet szerinti átadási – átvételi pontok Vevő érdekében
történő igénybevételével felmerülő többlet kiadásokat - teljeskörűen megfizetni az Eladó részére. Ezen
pontban meghatározott esetek valamelyikének felmerülése esetén a Vevő pótdíj fizetésére kötelezhető,
amelynek mértéke megegyezik –a vonatkozó jogszabály szerinti díjszabás alapján megfizetendő teljes
éves rendszerhasználati díj és pótdíj együttes összegével.”);
7.5.12: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja rögzíti az eladói éves
igénybejelentésre, rövid távú kapacitás igénylésre és nominálásra vonatkozó szabályzat elérhetőségét
(„Az Eladó az éves igénybejelentésre, rövid távú kapacitás igénylésre és nominálásra vonatkozó
szabályzatának aktuális verzióját az általa működtetett webes felületen teszi közzé”);
7.5.13: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja rögzíti az Eladó jogosultságát a
rendszerhasználattal összefüggő díjak lekötése és újrakalkulálása tekintetében („Amennyiben a
Szerződésben rögzített, kalkulált rendszerhasználattal összefüggő díjak alapjául szolgáló
rendszerüzemeltetői (elosztói, ill. szállítóvezetéki felhasználó esetén szállítói) végponti, és/vagy
szállítórendszeri exit kapacitások eltérnek a közvetlenül a Szerződés hatálybalépése előtti időszakban
a rendszerüzemeltetőnél az aktuális gázévre lekötött kapacitások mértékétől (ideértve különösen, ha az
Eladónak rajta kívül álló okból nem volt lehetősége a fenti kapacitások lekötésére a
rendszerüzemeltetőnél), az Eladó a Vevő maradéktalan kiszolgálása érdekében szükséges
kapacitásokat (például rövid távú kapacitástermékeket) megvásárolja. Ebben az esetben az Eladó
jogosult a Szerződésben rögzített rendszerhasználattal összefüggő díjakat újraszámolni és azokat és a
Vevő értesítése mellett visszamenőlegesen is érvényesíteni. Az ennek okán történő díjmódosítás nem
jelenti a Szerződés módosítását, így a Felek közös megegyezése sem szükséges hozzá.”);
7.5.14: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja rögzíti a fentiek alkalmazásának
lehetőségét további esetekben is („…abban az esetben is, ha az ellátás nem a gázév első napján
kezdődik és/vagy a felhasználási helyet ellátó kereskedő a rögzített elosztórendszeri végponti, vagy exit
kapacitást és ezen kapacitás 100%-ának megfelelő mértékű szállítórendszeri exit kapacitást a
kereskedőváltás során nem adja át az Eladó részére, illetve ezen kapacitások bármelyikét nem, vagy
nem a Szerződésben rögzített mértékben ajánlja fel az Eladó részére.”);
7.5.15: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja rögzíti a Vevő jogszabályban
meghatározott kategóriaminimum szerinti igénybejelentési kötelezettsége nem teljesítése esetére az
Eladót megillető jogosultságokat („A Vevő a Díjalkalmazási Rendelet 23. § (2a) bekezdése szerint
köteles lekötni a téli fogyasztási időszakra eső valamely nap esetén az adott napra vonatkozó éves,
negyedéves, havi és napi termékek együttes figyelembevételével minimális lekötésként a 22. § (2)
bekezdés c)-e) pontjai szerinti értékesítési kategóriába tartozó 23. § (2a) bekezdés szerinti minimumot
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kWh/h mértékegységben. Amennyiben a Vevő elmulasztja ezt az igénylést megtenni, úgy az Eladó
jogosult arra, hogy saját hatáskörében gondoskodjon a lekötésről, amelynek ellenértékét a Vevő részére
kiszámlázza. Amennyiben a Vevő nem tesz eleget a Díjalkalmazási Rendelet 23. § (2a) bekezdése
szerinti kötelezettségének, az Eladót a Vevő mulasztásából, valamint a lekötés saját hatáskörben
történő megtételéből eredő következményekért felelősség nem terheli.”);
7.8.2.1.4: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja rögzíti az Eladó
igényérvényesítési jogát a Vevővel szemben arra az esetre, ha a Vevő az elrendelt korlátozásnak nem
tesz eleget („Ha a Vevő az elrendelt korlátozásnak nem tesz eleget, a rendszerüzemeltető a korlátozás
időtartamára a felhasználót a földgázellátásból műszakilag kizárja. Ha a korlátozás alá vont Vevő
földgázt vételez a korlátozott mennyiségek terhére, köteles a jogszabályban meghatározott pótdíjat a
szállítási rendszerirányítónak megfizetni. A jelen pont szerinti kártérítési és pótdíjfizetési kötelezettség
kizárólag a Vevőt terheli, Eladó e tekintetben felelősséggel nem tartozik és az Eladó jogosult bármely,
a korlátozás Vevő általi be nem tartásából az Eladónál keletkezett kárt, költséget a Vevővel szemben
érvényesíteni. A felülvételezett mennyiséget az érintett rendszerüzemeltető állapítja meg.”);
7.8.3.1: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja definiálja a vis maior
eseményeket („Vis maiornak kell tekinteni azokat az előre nem látható, elháríthatatlan körülményeket,
amelyek nem függenek a felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses
kötelezettségének teljesítésében (pl.: háború, országos sztrájk, polgári zavargások, földrengés, árvíz,
tűzvész, robbanás, terrorcselekmény). Vis maior eseménynek minősül az is, ha az Eladó földgázforrásszerződése(i) tekintetében a jelen bekezdés szerinti vis maior esemény következik be.”);
7.8.3.3: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontjában rögzítésre került a vis maior
esemény bekövetkezte esetén a Feleket megillető rendkívüli felmondási jog gyakorolhatóságának
legkorábbi időpontja („Amennyiben a vis maior időtartama a 75 (hetvenöt) napot meghaladja, bármely
fél jogosult a Szerződést írásban rendkívüli felmondással minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül
megszüntetni, abban az esetben is, ha erre egyébként a Szerződés alapján nem lenne jogosult.”);
7.8.4.1: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja rögzíti a szerződéses
körülmények lényeges megváltozása esetére alkalmazandó szabályokat, és az "Eladót megillető
felmondási jogot („Az alábbiak közül bármely esemény külön-külön vagy együttes bekövetkezése
esetén: a) a Szerződés teljesítését érintő költségelemek bármelyikének mértéke (ideértve különösen
adók, illetékek, díjak, tranzitdíjak, járulékok, aukciós felárak) (továbbiakban együtt: „Költségelem”)
magasabb a szerződéskötéskori mértékhez képest, vagy új Költségelem kerül alkalmazásra, és ezen
Költségelemek Vevőre történő továbbhárítására az Eladónak nincsen jogszabályi, vagy szerződéses
lehetősége; b) a Szerződés megkötését követően előállott körülmény következtében a Szerződés
változatlan feltételek melletti teljesítése Eladó számára lényegesen terhesebbé válna, és a körülmények
megváltozása a Szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható, illetve azt nem Eladó
idézte elő, mindkét Fél köteles a másikkal együttműködni, szükség esetén ésszerű alternatív
intézkedések kidolgozásában, illetve megvalósításában az a)-b) pontokban felsorolt bármely esemény
hátrányos hatásainak kiküszöbölése érdekében. Ennek megfelelően egyik Fél sem zárkózhat el
indokolatlanul a szerződés megfelelő módosításától az a)-b) pontokban felsorolt események hátrányos
hatásainak kiküszöbölése érdekében. Amennyiben ezen egyeztető tárgyalások azok megkezdésétől
számított 15 (tizenöt) napon belül nem vezetnek eredményre, az Eladó saját döntése függvényében
jogosult a Szerződést rendkívüli felmondással felmondani.”);
7.9.1.1: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja rögzíti az előrefizetést mint az
Eladó általi teljesítés megkezdésének előfeltételét, illetve 20 m3/óra feletti Vevők esetében a Vevővel
szemben támasztható szerződéses biztosítékokat („Az Eladó - figyelembe véve a piaci kockázatokat előrefizetés, illetve 20 m3/óra feletti Vevők esetében előrefizetés és szerződéses biztosítékok (így
különösen bankgarancia, garanciaszerződés, garanciavállalás, óvadék, Vevői követelések Eladó javára
történő engedményezése, illetve zálogjoggal terhelése, készfizető kezesség, tárgyi eszközön alapított
zálogjog) teljesítését kötheti ki a Vevő részére. Az Eladó általi teljesítés megkezdésének előfeltétele a
Szerződésben esetlegesen előírt előrefizetés, illetőleg szerződéses biztosíték Vevő általi, határidőben
történő teljesítése”);
7.9.1.4: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja rögzíti a számlakiállítás alapjául
szolgáló tételek és azok meghatározásának szabályait előrefizetés esetén („Előrefizetés esetében
Eladó a vonatkozó számláját a rendszerhasználattal összefüggő díjak, valamint az alább meghatározott
nettó földgáz egységár alapul vételével állítja ki:
Jelen pont alkalmazása szempontjából földgáz egységárnak tekintendő:
a) amennyiben az adott havi (szerződött) mennyiség teljes egészére fix ár alkalmazandó: az adott havi
fix egységár;
b) amennyiben az adott havi (szerződött) mennyiség teljes egészére indexált ár alkalmazandó:
rendelkezésre álló utolsó, naptári hónapra vonatkozó a szerződéses indexált ár szerinti index ár
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szerződéses spreaddel növelt értéke, azzal, hogy amennyiben az így megállapított egységárat a számla
kiállításának napján rendelkezésre álló, tárgyhónapra vonatkozó szerződéses spreaddel növelt forward
ár meghaladja, úgy az Eladó az egységárat jogosult a tárgyhónapra vonatkozó forward ár alapján
kalkulálni;
c) minden egyéb esetben a fix egységárnak és a számlakiállítás napján rendelkezésre álló utolsó,
naptári hónapra vonatkozó, a szerződéses indexált ár szerinti index ár szerződéses spreaddel növelt
értékének, az adott árral érintett havi szerződött részmennyiségekkel súlyozott átlaga, azzal, hogy
amennyiben a képletes árral érintett mennyiségre így megállapított egységárat a számla kiállításának
napján rendelkezésre álló, tárgyhónapra vonatkozó szerződéses spreaddel növelt forward ár
meghaladja, úgy a képletes árral érintett mennyiség tekintetében az eladó jogosult a tárgyhónapra
vonatkozó forward ár alapján kalkulálni;
Az előrefizetés alkalmazása magában foglalja a vonatkozó fizetési feltételek módosításának jogát az
Eladó részéről.”);
7.9.2.1: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja külön nevesíti az Eladó által
végzett belső minősítés eredményeképp az Eladó által alkalmazható jogosultságok tekintetében, hogy
az Eladó jogosult a Vevő előre fizetés melletti kiszolgálására;
7.9.2.2: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja rögzíti, hogy a Vevő
minősítésének negatív irányú változása esetén az Eladó jogosult a Vevőt pótlólagos biztosíték kérése
mellett előre fizetés mellett kiszolgálni, valamint tartalmazza a negatív információra vonatkozó példálózó
felsorolást („Negatív információnak számít különösen, ha: a Vevőnek, vagy a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény (továbbiakban: Számviteli Törvény) szerinti kapcsolt vállalkozásának 3 (három) naptári
napot meghaladó lejárt tartozása van az Eladóval szemben, vagy köztartozással rendelkezik;a Vevő
adott naptári évet közvetlenül megelőző, a Számviteli Törvény szerinti éves beszámolója alapján
tőkekivonás vagy alultőkésítettség gyanúja áll fenn; a hitelbiztosító csökkenti vagy visszavonja a Vevőre
vonatkozó limitet, vagy a Vevő kockázati minősítésekor a Vevőt a minősítési rendszer legalsó
harmadába és/vagy nem biztosítható kategóriába sorolja;az Eladó hitelminősítési rendszere szerint
romlik a Vevő bonitása;a Vevő vagy a Számviteli Törvény szerinti kapcsolt vállalkozása ellen a
fizetőképességét érintő eljárást (pl.: felszámolás, csődeljárás, végrehajtás, egyéb adóhatósági eljárás),
a megszüntetésére irányuló eljárást kezdeményeztek vagy a Vevő döntésre jogosult szerve jogutód
nélküli megszűnést (végelszámolás) kimondó határozatot hoz;a Vevő tulajdonosi szerkezetében olyan
változás következik be, amely érdemben rontja a Vevő pénzügyi teljesítőképességét; a Vevő adott
naptári évet közvetlenül megelőző, a Számviteli Törvény szerinti éves beszámolója alapján az Eladó
hitelminősítési rendszere szerint az előző üzleti évhez képest romlott a pénzügyi helyzete; vagy a Vevő
az adott Gázévben legalább két alkalommal 10 (tíz) napot meghaladó késedelembe esett az Eladóval
szembeni bármely fizetési kötelezettsége teljesítésével.”)
Az alább meghatározott esetek megvalósulása esetén az Eladó jogosult előrefizetés mellett kiszolgálni
a Vevőt:
 a Szerződés a szállítási időszak tekintetében azt megelőző 60-ik napot követően jön létre és az
Eladó a Vevőt a vonatkozó ajánlatban, illetve Szerződésben foglaltaknak megfelelően
előrefizetés mellett szolgálja (7.2.10);
 A Vevő minősítésének negatív irányú változása esetén (7.9.2.2);
 A Vevő szerződéses biztosíték visszaállítására irányuló kötelezettségének nem teljesítése
esetén (7.9.2.3);
 Abban az esetben amennyiben a Vevő tényfogyasztása 2 (kettő) hónapot meghaladó
időtartamban a Szerződésben meghatározott havi várható fogyasztás mértékét 25 %-kal vagy
azt meghaladó mértékben meghaladja. (7.9.2.4);
 Amennyiben a Szállítási Időszak időtartama alatt a Vevő Pénzügyi Kitettsége meghaladja a
Tervezett Legnagyobb Pénzügyi Kitettség mértékét (7.9.3.2);
 A Vevő fizetési/biztosítéknyújtási kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos szerződésszegések
jogkövetkezményeként (7.11.1.3);
 A Vevő Szerződés megszüntetésére irányuló jognyilatkozata közlésekor („Eladó jogosult a még
el nem számolt földgáz fogyasztás elszámolása, számlázása, rendezése érdekében: a) a Vevőt
a Szerződés megszűnésének időpontjáig előrefizetés mellett kiszolgálni, vagy b) legkésőbb a
Szerződés megszűnésének vagy a felmondási idő lejártának napját megelőző 90. napig a
Szerződés megszűnésének időpontjáig számított, de legfeljebb 3 (három) havi becsült földgáz
fogyasztásra számított díjakról egyösszegű számlát kiállítani vagy a Vevőtől ilyen összegű
biztosítékot kérni.”).) (7.13.1.10);
7.9.2.5: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja tartalmazza az Eladó pótlólagos
biztosíték kérési jogosultságát a Vevő által a Szerződésben meghatározott képletes ár fixálása esetén
(„Az Eladó jogosult továbbá pótlólagos biztosítékot kérni a Vevőtől, ha a Vevő a Szerződésben
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meghatározott képletes ár fixálását kéri. A biztosíték összegét az Eladó a Vevőnek megküldött árfixálási
ajánlatában, vagy egyéb szerződéses dokumentumban határozza meg.”);
7.9.2.6: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja rögzíti a földgázmennyiség Vevő
általi továbbfixálása esetén az Eladót megillető szerződéses feltételek felülvizsgálati és módosítási
jogosultságát („Amennyiben a Szerződés lehetővé teszi a Vevő részére egy meghatározott
földgázmennyiség továbbfixálását, és ennek következtében a Szerződés meghosszabbodna, az Eladó
jogosult felülvizsgálni és módosítani a Szerződés feltételeit az eredeti időtartam lejártát követő időszak
tekintetében, különös tekintettel a fizetési feltételekre és a Vevői biztosítékokra. Vevő a fixálásra
vonatkozó Eladói ajánlat elfogadásával, illetve amennyiben limitáras megbízást ad az Eladónak, az
Eladó megbízásával elfogadja a Szerződés jelen pont szerinti módosítását a meghosszabbodott
időszak tekintetében.”);
7.9.2.7: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja a Szerződés megszűnése
esetére rögzíti az Eladó biztosíték kérési, előreszámlázási jogosultságát, továbbá előreszámlázás
esetén a számla összege meghatározásának módszerét, az előrefizetési és/vagy biztosíték nyújtási
kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményeket („A Szerződés megszűnése
esetén az Eladó jogosult a Szerződés megszűnéséig felmerülő várható fizetési kötelezettségekre a
Vevőtől biztosítékot kérni, vagy azokat a Vevő részére előre kiszámlázni. A számla összege
Szerződésben rögzített vonatkozó havi szerződött mennyiség és a Szerződésben rögzített földgáz
egységár figyelembe vételével kerül meghatározásra. Amennyiben a Felhasználó nem adja át a
biztosítékot az erre kijelölt időtartamon belül, vagy a számlát nem teljesíti, akkor az Eladó a Szerződés
időtartamát egyoldalú nyilatkozattal meghosszabbíthatja addig, amíg a Vevő a tartozását meg nem
fizeti, vagy arra megfelelő biztosítékot nem ad.”);
7.9.3.1-7.9.3.2: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontjai rögzítik az Eladó
jogosultságát, hogy meghatározza azon maximális összeghatárt, amíg biztosíték nélkül, illetve utólagos
fizetés mellett szolgálja ki a Vevőt, valamint a maximális összeghatár meghatározásának alapjául
szolgáló körülményeket, illetve a maximális összeghatár meghaladása esetére alkalmazható
jogkövetkezményeket („Eladó a belső hitelminősítési rendszere alapján jogosult meghatározni a Vevő
tekintetében azt a maximum összeghatárt, amelynek mértékéig biztosíték nyújtása nélkül, illetve
utólagos fizetés mellett szolgálja ki a Vevőt (továbbiakban: „Tervezett Legnagyobb Pénzügyi Kitettség”).
Amennyiben a Szállítási Időszak időtartama alatt a Vevő tekintetében az Eladó alábbiakban
meghatározott Pénzügyi Kitettsége meghaladja a Tervezett Legnagyobb Pénzügyi Kitettség mértékét,
úgy az Eladó jogosult a fenti 7.9.2 pontokban rögzített jogkövetkezményeket (biztosíték nyújtása,
előrefizetés) alkalmazni a Szállítási Időszak tekintetében. Pénzügyi Kitettség alatt az Eladó által
számszerűsítetten meghatározott azon eladói kockázat értendő, melynek alapja, ha
a) a Vevő nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti a Szerződésből eredő fizetési kötelezettségeit;
b) a Szerződés szerinti adásvétel tárgyát képező földgáz tőzsdei ára a Szerződés megkötésének
időpontjához képest legalább 10%-kal elmozdul;
c) a Vevő szerződött mennyiség(ek)től történő átvételi, vételezési mennyiségi eltérése esetén az
Eladónak az eltérés iránya függvényében a vonatkozó földgáz mennyisége(ke)t értékesítenie kell, vagy
be kell szereznie az adott piaci értékviszonyok mellett.”);
7.10.1.4: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja tartalmazza az Eladó által
alkalmazandó MNB árfolyam meghatározásának szabályait a földgáz nettó egységárának HUF-tól
eltérő devizában történő megállapítása, a Vevő által HUF-ban történő megfizetése esetén ( „…az Eladó
a számlán (számviteli bizonylaton) a földgáz árát a számlakiállítás napján jegyzett MNB árfolyammal
átváltva adja meg.”);
7.10.1.5: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja tartalmazza a HUF-tól eltérő
devizában történő számla kiállítás esetén az ÁFA összegének HUF-ban történő feltüntetésének alapjául
szolgáló MNB árfolyam meghatározásának napját; („…Eladó a vonatkozó számlán az áthárított ÁFA
összegét a számlakiállítás napján jegyzett MNB árfolyammal átváltva HUF-ban is feltünteti.”);
7.10.2.1.2: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja tartalmazza az Eladó
fogyasztási időszakot megelőzően történő részszámla kiállítási jogosultságát („Az Eladó jogosult a
részszámlát az adott időszak fogyasztását megelőzően előre kiállítani. Az előre kiállított részszámla
korrigálására a felek közötti éves elszámoláskor kerül sor.”);
7.10.3.8: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja rögzíti az Eladó elektronikus
számla kibocsátási jogosultságát a felek kifejezett megállapodása esetén;
7.10.4.3.1: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontjában rögzítésre kerül, hogy
a felek megállapodása esetén a földgáz nettó egységár is tartalmazhat rendszerhasználattal
összefüggő díjelemeket;
7.10.4.4.2-7.10.4.4.3: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontjaiban kerülnek
rögzítésre a Vevőre továbbhárítható pénzügyi terhek áthárításának szabályai, illetve az Eladót ezzel
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kapcsolatban megillető felülvizsgálati és módosítási jog (”Az Eladó jogosult a Vevőre arányosan
továbbhárítani minden, a Vevő földgázzal történő ellátásával kapcsolatos bármely kötelezettségből
eredő költséget, illetve adót, egyéb díjat vagy más pénzügyi terhet (együttesen „Pénzügyi teher”),
amelyet jogszabály vagy hatósági határozat alapján neki kell teljesítenie, illetve megfizetnie a Szerződés
tárgyát képező földgáz-szolgáltatással összefüggésben, és amely máshonnan nem térülne meg
számára. Az Eladó által a Vevőre automatikusan áthárítható minden olyan Pénzügyi teher, amely a
szerződéskötést követően kerül bevezetésre, illetve amelyek mértéke a szerződéskötést követően
került megváltoztatásra. Az Eladó a fenti bekezdésben foglaltak tekintetében dönthet úgy is, hogy az
áthárítás érdekében a Szerződésben rögzített földgáz egységárat, illetve a rendszerhasználattal
összefüggő díjakat felülvizsgálja, és azt a jogszabályváltozásra, illetve a Pénzügyi teher bevezetésére
tekintettel arányosan módosítja. A változás elszámolásának kezdő időpontja a változás
hatálybalépésének napja. A földgáz egységár, illetve a rendszerhasználattal összefüggő díjak jelen
pontban foglaltak szerinti felülvizsgálata és módosítása nem alapozza meg a Vevő felmondási jogát a
Szerződés tekintetében.”);
7.10.4.4.4-7.10.4.4.7: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontjai tartalmazzák az
Eladót az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerrel kapcsolatban megillető jogosultságokat („Az
Eladó jogosult a Vevővel szemben érvényesíteni az Eladó, mint az energiahatékonyságról szóló 2015.
évi LVII. törvény („Ehat. tv.”) szerinti energiahatékonysági kötelezetti rendszer kötelezettje által
teljesítendő, Ehat. tv. által meghatározott mindenkori energiamegtakarítási kötelezettség
figyelembevételével az Eladó által számított, mindenkori energiahatékonysági járulékfizetési
kötelezettség Vevőre eső arányos részét (szükség esetén visszamenőlegesen is). A díjfizetési
kötelezettség alapja a tárgyi naptári évre vonatkozó, Ehat. tv. szerinti mindenkori megtakarítási százalék
és a tárgyi naptári évre vonatkozó mindenkori energiahatékonysági járulék Ehat tv. szerinti mértékének
szorzata („EKR Tényező”) A Vevő által fizetendő díj („EKR Díj”) megegyezik az EKR Tényező és a
Szerződés alapján az átadott-átvett hőmennyiségek vagy energiamennyiségek szorzatával. Az EKR Díj
havonta, önálló tételként, az Eladó döntésének függvényében a földgáz energia díjat, vagy a földgáz
forgalmi díjat tartalmazó számlában kerül kiszámlázásra Az EKR Díj fizetési határideje megegyezik a
földgáz díj fizetési határidejével. A Felek a Szerződésben rendelkezhetnek az adott
energiahatékonysági kötelezettség teljes vagy részleges megváltásáról, a Vevő egyéb, részére elismert
és még nem elszámolt energiamegtakarítási eredményei arányában. A fenti rendelkezések megfelelően
alkalmazandók bármely egyéb, az Eladót mint földgáz kereskedelmi működési engedélyest terhelő
energiamegtakarítási kötelezettség alapján az Eladó által számított, költségvetésbe történő befizetési
kötelezettség esetében.”);
7.10.6.1: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja rögzíti az egyéb kiterhelt
tétel, valamint a korábban kibocsátott számla helyesbítésével kapcsolatos számla fizetési határidejét,
amely a számla kiállításától számított 8. naptári nap;
7.10.6.3: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja rögzíti a Vevőt az utalással
kapcsolatosan terhelő kötelezettségeket („A Vevő, Fizető vagy Eltérő számlafizető köteles kellő
gondossággal eljárni, és az utalásnál az Eladónak a számlán meghatározott devizanemmel azonos
devizanemben vezetett bankszámlájára (HUF-ban meghatározott fizetési kötelezettség esetén a HUFban vezetett bankszámlaszámra és/vagy az egyéb devizában meghatározott fizetési kötelezettség
esetén az adott devizának megfelelő bankszámlaszámra)”;
7.10.10.1: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja rögzíti az elévülés
szabályait („A Szerződésből eredő követelések a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint
évülnek el, azzal, hogy az elévülési időt megszakítja az Eladó által a Vevő részére írásban megtett,
igazolható módon megküldött fizetési felszólítás is.”);
7.11.2.1: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja tartalmazza a
szerződésszegésből eredő felelősségre vonatkozó szabályokat („A Felek megállapodnak, hogy a
Szerződés megszegéséből adódó felelősségük nem terjed ki a következménykárok, az elmaradt
jövedelem, elmaradt hasznok, valamint a jó hírnév megsértésével esetlegesen okozott károk
megtérítésére. A Szerződés Eladó általi megsértése miatt okozott kár megtérítésének összege nem
haladhatja meg a Vevő egy havi átlagfogyasztásának 12-szeres értékét (a kártérítési kötelezettség felső
határa).”);
7.11.2.2: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja tartalmazza az Eladó
szerződésben foglalt ügylet közbeszerzési eljárás alá tartozásával kapcsolatos felelősségére vonatkozó
szabályokat („A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó kizárja felelősségét a Szerződésben foglalt ügylet
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozása, az ügylet Kbt.
szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatása alóli mentessége, továbbá a Kbt. szerinti eljárás Szerződés
megkötését megelőző jogszerű lezárulása kapcsán.);
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7.11.3.4: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja meghatározza a Vevő
fizetési késedelmének mértékét (3 naptári nap), amely alapján az Eladó jogosult a további földgázszolgáltatást (pótlólagos) szerződéses biztosíték nyújtásától függővé tenni vagy a számlázási
időszakokra vonatkozóan becsült összegről tárgyhónapot megelőzően számlát kiállítani;
7.11.3.5- 7.11.3.6: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontjai tartalmazzák - a Vevő
fizetési késedelme esetére alkalmazható - az Eladóval vagy az Eladó kapcsolt vállalkozásával kötött
bármely egyéb szerződésből eredő késedelmes fizetés esetén az Eladó vagy az Eladó kapcsolt
vállalkozása által alkalmazható jogkövetkezményeket („Amennyiben a Vevő, vagy a Vevő Számviteli
Törvény szerinti kapcsolt vállalkozása az Eladóval vagy az Eladó Számviteli Törvény szerinti kapcsolt
vállalkozásával kötött bármely egyéb szerződés (a továbbiakban: „Egyéb Szerződés”) alapján legalább
5 (öt) naptári napot meghaladó fizetési késedelembe esik, úgy az Egyéb Szerződésből eredő
jogkövetkezményeken túl, az Eladó jogosult a Szerződésben meghatározott, fizetési késedelemből
eredő valamennyi jogát - ideértve különösen a rendkívüli hatályú felmondás és a kikapcsolás jogát – is
gyakorolni. Amennyiben a Vevő a Szerződésből eredő, fizetési kötelezettségével legalább 5 (öt) naptári
napot meghaladó fizetési késedelembe esik, úgy a Szerződésből eredő jogkövetkezményeken túl, az
Eladó vagy az Eladó Számviteli Törvény szerinti kapcsolt vállalkozása jogosult az Egyéb
Szerződés(ek)ben meghatározott, fizetési késedelemből eredő valamennyi jogát - ideértve különösen a
rendkívüli hatályú felmondás és a kikapcsolás jogát – is gyakorolni.”);
7.11.5.1: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja meghatározza a kikapcsolás
eljárásrendjét („Eladó a Vevő kikapcsolását csak végső esetben, a részére kiküldött írásbeli kikapcsolási
figyelmeztetést követően, kárenyhítési vagy biztonsági okokból kezdeményezheti a területileg illetékes
Földgázelosztónál, abban az esetben, ha a Vevő a fizetési kötelezettségének teljesítésével 3 (három)
napot meghaladó késedelembe esett. Felszólítását az Eladó úgy küldi meg a Vevő részére, hogy a
Vevőnek a fizetési kötelezettsége kiegyenlítésével legyen lehetősége a kikapcsolás elkerülésére.”);
7.11.5.5: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja rögzíti a Vevő ellátásba
történő visszakapcsolásának Eladói általi kezdeményezésének feltételeit („Eladóval szemben
valamennyi lejárt tartozását, ideértve a tartozást terhelő késedelmi kamatokat, a GET 29. § (5)
bekezdésében meghatározott külön díjat, az Eladó követelése érvényesítésével kapcsolatos esetleges
költségeit, és a teljes összeg az Eladó megfelelő bankszámláján jóváírásra került”);
7.11.8.1: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja rögzíti a pótdíj fizetési
határidejét („A pótdíj az arra jogosult Fél jogszabály szerint kiállított okirata ellenében az okirat kiállítástól
számított 8 (nyolc) naptári napon belül fizetendő.”);
7.11.9 a): Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja határozza meg a titoktartási
pótdíj mértékét („…úgy az Eladó, illetve a Vevő az ÁFA-val növelt egy éves szerződéses érték – ideértve
a rendszerhasználattal összefüggő díjak összegét is - 10%-ában meghatározott összegű titoktartási
pótdíj megfizetésére kötelezheti a titoktartást megszegő felet.”);
7.11.9 b): Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja pontosítja a Vevő általi
hibás vagy késedelmes adatszolgáltatás miatti kapacitás-túllépés, valamint a vásárolt kapacitás túllépés
esetére az Eladót a Díjalkalmazási Rendelet szerint megillető pótdíj érvényesítése vonatkozásában a
Vevőt terhelő pótdíjfizetési kötelezettséget („…az Eladó a Vevő kapacitástúllépése esetén a mindenkor
hatályos Díjalkalmazási Rendelet szerinti kapacitás-túllépési pótdíj másfélszeresével, a vásárolt
kapacitás Vevő általi túllépése esetén a mindenkor hatályos Díjalkalmazási Rendelet szerinti vásárolt
kapacitás túllépési pótdíj másfélszeresével megegyező összegű pótdíj megfizetésére kötelezheti a
Vevőt.”);
7.11.8 c): Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja meghatározza az utolsó
ajánlattételi jog megsértése esetén a Vevő által fizetendő pótdíj mértékét („3 (három) havi
átlagfogyasztásának az utolsó szerződéses hónapban érvényes földgáz nettó egységárral és
rendszerhasználattal összefüggő díjakkal számolt összegű pótdíj megfizetésére kötelezhető”);
7.11.9 d): Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja tartalmazza az Eladót
megillető meghiúsulási pótdíjra vonatkozó rendelkezéseket („Amennyiben a Szerződés
megszűnésének hiányában az Eladó a megkezdett teljesítést bármely Felhasználási hely tekintetében
a Vevő érdekkörébe tartozó okból nem tudja a Szerződésben foglaltaknak megfelelően, akár
ideiglenesen, akár véglegesen folytatni, az Eladó a Szállítási Időszakból így kieső időtartamra
meghiúsulási pótdíjat jogosult felszámolni, amelynek értéke megegyezik az érintett Felhasználási helyre
vonatkozó, érintett időszakra eső szerződött mennyiség Szerződés szerinti ellenértékével, beleértve a
földgáz nettó egységárát, a rendszerhasználattal összefüggő és egyéb díjakat is. A földgáz nettó
egységára (i) képletes ár esetén a meghiúsult időszakra vonatkozó képlet szerinti index ár vagy a pótdíj
kiterhelésének napján érvényes záró jegyzési áraknak megfelelően a hátralévő időszakra vonatkozó
derivatívák alapján a képletben meghatározott indexálás közül a magasabb, (ii) fix földgáz egységár
esetében pedig a meghiúsult időszakra vonatkozó fix egységár vagy a pótdíj kiterhelésének napján
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érvényes záróáraknak megfelelő fenti (i) pont szerinti indexálás közül a magasabb mértékével egyezik
meg. A pótdíj megállapítására egyebekben a 7.13.1.1. pontban foglaltak az irányadóak.);
7.11.10: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja rögzíti TOP sávot és az alul- és
felülvételezési pótdíj összeg meghatározásának módját. Ellenkező megállapodás hiányában a TOP sáv
+/-10%.
(„…a felülvételezési pótdíj összege pedig megegyezik a felülvételezéssel érintett hónapokra vonatkozó,
alább meghatározott P(VTP) ár és a Szerződés szerinti (esetleges kedvezményeket nem tartalmazó)
havi nettó egységár pozitív különbözetének - de legalább az alulvételezéssel érintett hónapokra
vonatkozó, alább meghatározott P(VTP) ár 25%-ának - az érintett havi szerződött mennyiség felett
átvett mennyiségekkel súlyozott értékével.…
P(VTP) = VTP DA + S
S = 4,5 EUR/MWh
…az alulvételezési pótdíj összege pedig a különbözet mértékének és a Szerződés szerinti (esetleges
kedvezményeket nem tartalmazó) havi nettó egységár 100 százalékának szorzataként kerül
meghatározásra.
A Szerződésben meghatározott havi mennyiség hiányában a havi szerződött mennyiség megegyezik
az ÜKSZ szerinti felhasználói profilbesorolás alapján az éves mennyiség adott hónapra eső részével. A
Szerződés eltérő rendelkezése hiányában az Eladó a havi szerződött mennyiségek összegétől való
eltérést vizsgálja és havonta utólag számol el a Vevővel. A pótdíj az Eladónak objektív alapon, a Vevő
felróhatóságától függetlenül jár.”);
7.12.3.1: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontjában az Eladó által joghatályosan
alkalmazható kézbesítési módok és a joghatályos értesítések típusai rögzítésre kerültek (…a) az
értesítés, illetve a jognyilatkozat eredeti példányának személyes kézbesítéssel történő átadása; vagy
b) az értesítés, illetve a jognyilatkozat eredeti példányának vagy fénymásolatának postai kézbesítéssel
történő továbbítása; vagy
c) az értesítés, illetve a jognyilatkozat eredeti példányának vagy fénymásolatának futárposta vagy
gyorsposta útján történő továbbítása; vagy
d) az értesítés, illetve a jognyilatkozat szkennelt másolatának e-mailben történő továbbítása az emaillel rendelkező Vevő esetén a Vevő által az Eladó felé kapcsolattartásra kifejezetten megjelölt e-mail
címre; vagy
e) az értesítés, illetve a jognyilatkozat fokozott biztonságú, vagy minősített elektronikus aláírással ellátott
elektronikus dokumentumként történő megküldése a Vevő által az Eladó felé kapcsolattartásra
kifejezetten megjelölt e-mail címre”);
7.12.3.3: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja meghatározza a kézbesítési
vélelem szabályait ajánlott vagy nem könyvelt küldemény esetén („Az Eladó által ajánlott vagy nem
könyvelt küldeményként postára adott iratokat (pl. számla), ellenkező bizonyításig a postára adást
követő 5. (ötödik) munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.”);
7.12.3.5: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja meghatározza a kézbesítési
vélelem szabályait tértivevényes küldemény esetén („…küldeményt a kézbesítés megkísérlését követő
10. (tizedik) munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, ha a tértivevény szerint a kézbesítés azért volt
eredménytelen, mert a „címzett nem azonosítható”, „címzett ismeretlen”, „ismeretlen helyre költözött”,
„a kézbesítés akadályozott”, vagy az irat „nem kereste” jelzéssel kerül visszaküldésre a feladó részére”);
7.12.3.6: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja meghatározza a kézbesítési
vélelem szabályait személyes vagy futár útján történő kézbesítés esetén („…a küldeményt azon a napon
kell kézbesítettnek tekinteni, amelyen az átvevő a küldemény átvételét aláírásával igazolja vagy a
küldemény átvételét a címzett megtagadja.”);
7.12.3.7: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja meghatározza a kézbesítés
szabályait elektronikus levélként megküldött értesítés esetén („Amennyiben a Vevő, vagy fizető
értesítési (levelezési) címként elektronikus levelezési (email) címet is megadott, akkor az Eladó az
iratokat – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – jogosult elektronikus levélként megküldeni. A jelen
Üzletszabályzatban meghatározott esetekben az Eladó által elektronikus levélben megküldött értesítés
a megküldés időpontjában kézbesítettnek tekintendő, kivéve, ha a levelező rendszer az információ
továbbításának meghiúsulásáról küld értesítést. Az elektronikus levélben megküldött értesítés a Vevő,
mint címzett ún. „házon kívül” értesítése esetén is kézbesítettnek minősül”);
7.13.1.1: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja tartalmazza a Szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetése esetére a Vevő által fizetendő megszüntetési díj alapjának,
elemeinek és mértékének meghatározását („…átvenni vállalt földgázmennyiség jelen pont szerint
számított ellenértékével megegyező– beleértve a rendszerhasználattal összefüggő és egyéb díjakat is, de legalább a Vevő 3 (három) legmagasabb havi várható szerződött fogyasztásának díjával és a teljes
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hátralevő időszakra fizetendő rendszerhasználattal összefüggő díjakkal megegyező összeget
megszüntetési díjként fizessen meg az Eladó részére. A megszüntetési díj mértékének
meghatározásánál az Eladó az éves szerződött mennyiség havi bontású értékét, a szállítási időszakból
még hátralévő időtartamot, a rendszerhasználattal összefüggő díjakat, illetve a földgáz nettó
ellenértékét veszi figyelembe. E tekintetben a földgáz nettó ellenértéke (i) képletes ár esetén a
Szerződés megszüntetésének napján érvényes záró jegyzési áraknak megfelelően a hátralévő
időszakra vonatkozó derivatívák alapján a képletben meghatározott indexálás; (ii) fix földgáz egységár
esetében pedig a Szerződés szerinti fix egységár és a Szerződés megszüntetésének napján érvényes
záróáraknak megfelelő fenti (i) pont szerinti indexálás közül a magasabb érték.”), valamint azt, hogy a
közös megegyezéssel történő megszüntető megállapodás hatályba lépésének feltétele a megszüntetési
díj Vevő által történő határidőben történő megfizetése, ennek elmaradása esetén a Szerződés nem
szűnik meg és az változatlan tartalommal érvényben és hatályban marad;
7.13.1.2: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja rögzíti a meghiúsulási pótdíj
mértékét azon eset vonatkozásában, ha az Eladó a Szerződést rendkívüli felmondás útján mondja fel
(„A meghiúsulási pótdíj mértéke megegyezik fenti bekezdés szerinti megszüntetési díj legmagasabb
értékével.”);
7.13.1.3: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontjában kerültek rögzítésre a pótdíj
meghatározásának, számításának alapját képező elemek („A jelen pont szerinti pótdíj
meghatározásánál az Eladó a Szerződés szerinti rendszerhasználattal összefüggő díjakat a tárgyi
Gázév végéig veszi figyelembe. Ha a Szerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetésére a
tárgyi Gázévet követő - a Szerződés hatálya alá tartozó - Gázév kezdetét megelőző 90. nap után kerül
sor, úgy Eladó jogosult a pótdíj számításánál a rendszerhasználattal összefüggődíjat a következő
Gázév végéig figyelembe venni.”);
7.13.1.4: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja rögzíti a meghiúsulási pótdíj
mértékét arra az esetre, ha az Eladó a Vevőnek felróható okból nem tudja megkezdeni a
szerződésszerű teljesítést („A meghiúsulási pótdíj mértéke megegyezik a Szerződés Eladó általi
rendkívüli felmondása esetén alkalmazott, fenti bekezdés szerinti pótdíj összegével.”);
7.13.1.6: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja meghatározza a Vevő
Szerződés megszüntetésre irányuló jognyilatkozatának formai követelményére vonatkozó szabályokat
(„A Vevő a felmondó nyilatkozatot és a Szerződés megszüntetésére irányuló egyéb jognyilatkozatát,
értesítését …a Szerződésben meghatározott levelezési címre köteles legalább teljes bizonyító erejű
magánokirati formában megküldeni. Az Eladó a Vevő Megszüntető Nyilatkozatát kizárólag postai úton
fogadja el, amelyet a Vevő köteles az Eladó levelezési címére megküldeni.”);
7.13.1.8: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja meghatározza a Vevő
Szerződés megszüntetésére irányuló jognyilatkozatának tartalmi követelményére vonatkozó
szabályokat (a Vevő azonosításához szükséges adatok, a megszüntetni kívánt Szerződés
azonosításához szükséges adatok(szerződésszám, érintett felhasználási hely címe, azonosítója
(POD));a megszüntetés tényét, a Vevő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a Szerződést
kereskedőváltás, az ellátással való felhagyás vagy felhasználóváltozás miatt szünteti meg; azon dátum,
amelyre a Szerződést meg kívánja szüntetni; a Vevő értesítési címe, amelyre a Vevő által még ki nem
egyenlített földgáz díjat tartalmazó számlá(ka)t az Eladó megküldi.);
7.13.1.9: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja meghatározza a Vevő
Szerződés megszüntetésére irányuló jognyilatkozatának Eladó általi elutasításának eseteit („…a
Vevőnek a Megszüntető Nyilatkozat közlésekor tartozása áll fenn az Eladóval szemben és azt az Eladó
által tűzött póthatáridőn belül sem teljesíti, és/vagy a Vevőnek a Szerződés megszűnésének vagy a
felmondási idő lejártának napján tartozása áll fenn az Eladóval szemben.);
7.13.1.10: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja tartalmazza a Vevő által
közölt megszüntető nyilatkozat közlése esetén az Eladó jogait az el nem számolt földgáz fogyasztás
elszámolása vonatkozásában („…Eladó jogosult a még el nem számolt földgáz fogyasztás elszámolása,
számlázása, rendezése érdekében: a) a Vevőt a Szerződés megszűnésének időpontjáig előrefizetés
mellett kiszolgálni, vagy b) legkésőbb a Szerződés megszűnésének vagy a felmondási idő lejártának
napját megelőző 90. napig a Szerződés megszűnésének időpontjáig számított, de legfeljebb 3 (három)
havi becsült földgáz fogyasztásra számított díjakról egyösszegű számlát kiállítani vagy a Vevőtől ilyen
összegű biztosítékot kérni. A jelen pont szerinti előre fizetéssel, illetve biztosítékkal a Felek a Szerződés
megszűnésének időpontjában számolnak el.„);
7.13.1.11: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja meghatározza az Eladó
felmondás, illetve kerekedőváltás visszautasítása vonatkozásában gyakorolható jogait; amennyiben a
Vevő előre fizetési vagy biztosítékadási kötelezettségének az Eladó által tűzött 8 (nyolc) napos
póthatáridőn belül sem tesz eleget;

10

7.13.1.15: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja előírja az utolsó ajánlattétel
vonatkozásában alkalmazandó formai követelményeket. („Amennyiben a Vevő a Szerződésben utolsó
ajánlattételi jogot biztosított az Eladó részére, úgy a harmadik fél ajánlattevő ajánlatának hitelt érdemlő
ismertetése körében a Vevő az utolsó ajánlattételi felhívásra vonatkozó cégszerű jognyilatkozatát az
Üzletszabályzat 6. számú függelékét képező formanyomtatványon köteles megtenni.”);
7.13.2.3: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja rögzíti a határozatlan idejű
Szerződés Eladó általi felmondása szabályait („Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó
esetén a Gázév fordulónapjára, Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetén 30 napos
felmondási idővel, a Gázhónap első napjára jogosult írásban, rendes felmondással megszüntetni.”);
7.13.3.1: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja meghatározza az Eladó
általi rendkívüli felmondási okokat („…a jogszabályban, az Üzletszabályzatban vagy a Szerződésben
meghatározott szerződésszegési esetekben; a Vevő a Szerződésben foglalt jogait vagy kötelezettségeit
az Eladó előzetes hozzájárulása nélkül engedményezi; a Vevő csődeljárás megindítása iránti kérelmet
nyújt be az illetékes bírósághoz; vagy a Vevő fizetésképtelenségét az illetékes bíróság jogerős
végzésben megállapítja; vagy a Vevő döntésre jogosult szerve jogutód nélküli megszűnést
(végelszámolás) kimondó határozatot hoz; vagy a Vevő ellen egyéb, a megszüntetésére irányuló vagy
a fizetőképességét érintő eljárás (pl.: végrehajtás, egyéb adóhatósági eljárás) indult; a Vevő a 7.11.5.
pont alapján kezdeményezett kikapcsolástól számított 15 (tizenöt) napon belül sem teljesíti fizetési
kötelezettségeit; a Vevő a fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, és a Vevő ezen fizetési
kötelezettsége az Eladó vonatkozó írásbeli értesítésének kézbesítésétől számított 8 (nyolc) napon belül
sem kerül rendezésre; a Vevő adószámát az illetékes hatóság felfüggesztette vagy törölte; a Vevő az
adott Gázévben legalább két alkalommal 10 (tíz) napot meghaladó késedelembe esett az Eladóval
szembeni fizetési kötelezettsége teljesítésével; Vevő tényleges fogyasztási szokása jelentősen eltér
(legalább 25%-kal) a Szerződésben rögzítettektől és erről a változás bekövetkezésétől számított 2
(kettő) héten belül nem értesíti az Eladót és/vagy a változás bekövetkezését, illetve változás
bekövetkezéséről szóló értesítést követően a változás fennállását és mértékét legalább havonta egy
alkalommal hitelt érdemlő módon nem igazolja az Eladó felé; a hitelbiztosító csökkenti vagy visszavonja
a Vevőre vonatkozó limitet vagy a Vevő kockázati minősítésekor a Vevőt a minősítési rendszer legalsó
harmadába és/vagy nem biztosítható kategóriába sorolja.”);
7.13.4: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja rögzíti a határozott idejű
szerződés megszüntetésének szabályait („Amennyiben a Szerződés kifejezetten nem rendelkezik ettől
eltérően, a határozott időtartamra létrejött Szerződés időbeli hatálya további egy Gázévvel
meghosszabbodik, amennyiben a Vevő vagy az Eladó a Szerződés lejártát megelőző 210. és 180. nap
közötti időintervallumban a megszüntetési szándékát írásban nem jelzi a másik fél részére. A
nyilatkozatot a felmondásra irányadó, Üzletszabályzatban meghatározott formai és tartalmi
követelményeknek megfelelően kötelesek a felek megtenni. A jelen bekezdés szerinti
meghosszabbodás esetén a Szerződés feltételei változatlanok, azonban az Eladónak az eredeti lejárat
napját követően jogában áll a földgáz nettó egységárát egyoldalúan megemelni az Üzletszabályzatban
foglalt egyoldalú módosításra vonatkozó követelmények megtartásával. A Vevő jelen bekezdés szerinti
értesítése kizárólag abban az esetben eredményezi a Szerződés megszűnését, ha a Szerződés
lejáratának napján a Vevő az Eladóval szemben fennálló, a Szerződésből eredő valamennyi
kötelezettségének eleget tett, így különösen, de nem kizárólagosan valamennyi tartozását megfizette.
A jelen pont szerint meghosszabbodott Szerződés a Gázév végére, a jelen pontban foglalt szabályoknak
megfelelően, a Gázév lejártát megelőző 210. és 180. nap közötti időintervallumban a másik Fél részére
kézbesített, megszüntetésre irányuló írásbeli nyilatkozattal szüntethető meg. Ezen igény jelzésének
elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén a Szerződés változatlan feltételekkel a soron
következő Gázévre ismét meghosszabbodik.”);
7.13.5.1: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja szabályozza a Szerződés Eladó
általi egyoldalú módosításának eseteit („A földgázpiacot érintő piaci változások esetén (ideértve
különösen, de nem kizárólagosan: forint-euró árfolyamváltozás, kereslet-kínálat eltolódása, forráshiány,
árvolatilitás, áremelkedés vagy árcsökkenés) Eladónak kifejezetten jogában áll a Szerződést
egyoldalúan módosítani, amennyiben a módosítás az alábbi szerződéses feltételeket érinti: (i) földgáz
egységár, illetve rendszerhasználattal összefüggő díjak, (ii) fizetési feltételek, elszámolás, illetve
szerződéses biztosítékok, (iii) Szerződés megszüntetésének feltételei. Eladónak jogában áll továbbá a
Szerződés egyoldalú módosítása, amennyiben a Szerződés időtartama bármely okból
meghosszabbodik, a Szerződés eredeti időtartamát követően.”);
7.13.5.2: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja tartalmazza a 100.000 m3-t meg
nem haladó éves fogyasztású Vevőkre vonatkozó egyoldalú szerződésmódosítást eseteit („A 100.000
m3-t meg nem haladó éves fogyasztású Vevők esetében az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy az
aktuális piaci trendekre és a Vevő üzleti érdekeire, valamint az ellátásbiztonságra tekintettel a
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Szerződés mindenkori fordulónapjának, illetve lejártának hatályával egyoldalúan módosítsa a
Szerződés szerinti termékkonstrukciót vagy annak egyes elemeit (ideértve különösen a szerződéses
ellenértéket, az átadási-átvételi kötelezettséggel kapcsolatos feltételeket, a fizetési feltételeket, a
konstrukció időtartamát és megszüntetésének feltételeit).”);
7.13.5.3: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja rögzíti a Vevőt megillető
felmondási jog határidejét, tartalmi követelményeit a Szerződés Eladó általi egyoldalú módosítása
esetére („Amennyiben az Eladó a Szerződést egyoldalúan, a lényeges feltételek tekintetében a Vevőre
nézve hátrányos módon módosítja, köteles a módosításról a módosítás hatálybalépését megelőzően
legalább 45 (negyvenöt) nappal a Vevőket értesíteni a Vevőket megillető felmondás feltételeiről szóló
tájékoztatással együtt. A Vevő a módosításra vonatkozó, értesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül
írásban, a módosítás hatálybalépésének napjára felmondhatja a Szerződést. A Vevőnek a
felmondásban kifejezetten meg kell jelölnie azt a lényeges rendelkezést, amelyet hátrányosnak tart és
amelyre ezáltal a felmondását alapozza, enélkül a felmondás nem érvényes. A felmondásra irányuló
nyilatkozattétel elmulasztása mint ráutaló magatartás, kifejezett elfogadásnak minősül a Vevő részéről.
Nem alapozza meg a Vevő felmondási jogát, ha a Vevő Szerződés szerinti fizetési vagy egyéb
kötelezettségének módosítására az azt befolyásoló bármely jogszabály, hatósági vagy bírósági
határozat rendelkezése miatt kerül sor, vagy ha a Szerződés, illetve az Üzletszabályzat a felmondási
jogot kizárja, illetve ha a fizetési kötelezettség mértéke összességében csökken.”);
7.13.6.1: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja rögzíti a Szerződés
meghosszabbodásának speciális szabályait nem teljesített szerződéses feltételek esetén („Amennyiben
a Vevő valamely szerződéses kötelezettségét a Szerződés lejártakor vagy határozatlan idejű Szerződés
esetén a felmondási idő lejártakor nem teljesíti, így különösen, de nem kizárólagosan az utolsó
ajánlattételi jogot nem vagy nem megfelelő időben biztosítja az Eladó részére, vagy amennyiben a Vevő
a Szerződés lejártának vagy a felmondási idő lejártának napját megelőző 30. napon - az Eladó által
elvégzett tartozásvizsgálat eredményeképp - fennálló lejárt számlatartozását nem egyenlíti ki az Eladó
által írásban megküldött értesítésben meghatározott póthatáridőn belül, akkor az Eladó egyoldalú,
írásbeli elutasító jognyilatkozata alapján a Szerződés nem szűnik meg, illetve a Vevő felmondása nem
hatályosul, és a Felek közötti jogviszony egy Gázévvel meghosszabbodik. Amennyiben a Szerződés
lejártának napja vagy határozatlan idejű Szerződés esetén a felmondási idő lejártának napja nem a
Gázév utolsó napja, úgy a Szerződés egy naptári évre, de határozott idejű szerződés esetén legfeljebb
a határozott időtartammal megegyező időtartamra hosszabbodik meg.”);
7.13.6.3: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja rögzíti a nem teljesített
szerződéses feltételek okán meghosszabbodott Szerződésre irányadó szabályokat („A jelen pont
szerinti Szerződésre – akár élt az Eladó a Szerződés meghosszabbításának jogával, akár
visszautasította a felmondást, illetve a kereskedőváltást – a Szerződésben meghatározott feltételek
irányadóak azzal az eltéréssel, hogy a Vevő által igénybe vett földgáz nettó egységár, a
rendszerhasználattal összefüggő díjak és az egyéb díjak mértékét az Eladó egyoldalúan jogosult
meghatározni és honlapján (www.e2hungary.hu) közzétenni.”);
7.13.6.4: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja rögzíti 2 hónapot meghaladó
szerződés meghosszabbodás esetén az Eladó a földgáz nettó egységárának egyoldalú megemelésére
vonatkozó jogát („Amennyiben a Szerződés a 7.13.6.1. pont alapján több, mint 2 (kettő) hónappal
meghosszabbodik, úgy az Eladó jogosult a földgáz nettó egységárát egyoldalúan megemelni az
Üzletszabályzatban foglalt egyoldalú módosításra vonatkozó követelmények megtartásával.”);
7.13.7.1: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja tartalmazza a
jogszabályváltozás eseteit, valamint jogszabályváltozás esetén Eladót megillető jogosultságokat („Jelen
pont alkalmazásában jogszabályváltozásnak minősül a jogszabályokon túl az ÜKSZ módosítása,
valamint minden olyan hatósági határozat, illetve a Hivatal aktusa, amely a jelen Üzletszabályzatban
vagy az annak alapján létrejött Szerződésben foglalt jogok gyakorlására vagy kötelezettségek
teljesítésére, illetve a Szerződés létére kihathat. Jogszabályváltozás esetén Eladó jogosult a
jogszabálymódosításnak megfelelő változásoknak megfelelően a Szerződést egyoldalúan módosítani.
Eladó minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Vevővel megkötött Szerződést úgy
módosítsa, hogy az a legjobban tükrözze a hatályba lépésekor fennállt szándékot. A Szerződés jelen
pontban foglaltak szerinti felülvizsgálata és módosítása nem alapozza meg a Vevő felmondási jogát a
Szerződés tekintetében.„);
9.2.4: Az Üzletszabályzat jelen pontja meghatározza a távhőtermelő engedélyes ellátásba történő
visszakapcsolásának Eladói általi kezdeményezésének feltételeit („…az Eladóval szemben valamennyi
lejárt tartozását, ideértve a tartozást terhelő késedelmi kamatokat, az Eladó követelése
érvényesítésével kapcsolatos esetleges költségeit, a külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról
szóló rendeletben meghatározott egyéb költségeket és a teljes összeg az Eladó megfelelő
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bankszámláján jóváírásra került, az Eladó legkésőbb a lejárt tartozások és költségek megfizetésétől
számított 24 (huszonnégy) órán belül köteles kezdeményezni a távhőtermelő engedélyes ellátásba
történő ismételt bekapcsolását.”);
10.2.1: Az Üzletszabályzat jelen pontja rögzíti a szerződés átruházásra vonatkozó vevői nyilatkozat
tartalmát, miszerint a Szerződés aláírásával a Vevő előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó a
Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit, illetve a Szerződést magát átruházza olyan földgázkereskedelmi engedélyesre, amelyben a MET Holding AG legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett
tulajdoni részesedéssel rendelkezik;
10.2.2: Az Üzletszabályzat jelen pontja rögzíti a MET Csoporton belüli szerződésátruházás esetén vevői
késedelem vonatkozásában alkalmazandó szabályokat, miszerint a Vevő fizetési késedelmei
összeadódnak a szerződésbe belépő felet megillető felmondási jog és kikapcsolási jog
gyakorolhatósága szempontjából („Amennyiben a Szerződés a fentieknek megfelelően a MET
Csoporton belül átruházásra kerül, a szerződés-átruházás időpontját megelőző és követő időszakban
(az adott Szerződés szerinti szerződéses időszakon belül) felmerült fizetési késedelmek összeadódnak
a Vevő fizetési késedelme alapján a szerződésbe belépő felet megillető felmondási jog és kikapcsolási
jog gyakorolhatósága szempontjából. Ennek megfelelően a szerződésbe belépő fél által a Vevő fizetési
késedelme alapján gyakorolható felmondási jogot, illetve a kikapcsolás jogát megalapozza a Vevőnek
akár a szerződésből kilépő féllel, akár a szerződésbe belépő féllel szemben felmerült fizetési
késededelme, amennyiben ezen fizetési késedelmek egyenként, vagy összességükben meghaladják
az adott jog gyakorolhatóságát megalapozó időtartamot. A felmondási jogot, illetve a kikapcsolási jogot
ilyen esetben a szerződésbe belépő fél jogosult gyakorolni”);
10.2.3: Az Üzletszabályzat jelen pontja rögzíti a MET Csoporton belüli szerződésátruházás esetén a
Vevő átvételi kötelezettsége vonatkozásában alkalmazandó szabályokat, miszerint a Szerződésbe
belépő fél jogosult érvényesíteni Vevő átvételi kötelezettségének megsértéséből eredő, Szerződésben
rögzített jogkövetkezményeket („Amennyiben a Vevő Szerződése a MET Csoporton belül átruházásra
kerül, és a Szerződés értelmében az adott gázévben a Vevőnek kötelezettsége a szerződésben
rögzített bizonyos földgáz-mennyiség átvétele, vagy az Eladó nem köteles a Szerződésben rögzített
bizonyos földgáz-mennyiségnél nagyobb mennyiséget szállítani a Vevő részére, úgy a Szerződésbe
belépő fél jogosult érvényesíteni az ezen kötelezettségek Vevő általi megsértéséből eredő,
Szerződésben rögzített jogkövetkezményeket (alul-, illetve felülvételezési kötbér/pótdíj). A fenti esetben
az éves alul-, illetve felülvételezés számítása szempontjából a szerződés-átruházás időpontját
megelőző és követő időszakban (az adott egyedi szerződés szerinti szerződéses időszakon belül) a
Vevő által átvett földgáz-mennyiségek összeadódnak.”);
10.2.4: Az Üzletszabályzat jelen pontjában kerül meghatározásra a szerződés-átruházás fogalma a
10.2.2 és 10.2.3 pont szerinti rendelkezések vonatkozásában, miszerint szerződés-átruházásnak
minősül az is, amennyiben a szerződés-átruházás időpontját megelőző időszakhoz kapcsolódó jogok
és kötelezettségek a szerződésből kilépő felet, míg a szerződés-átruházás időpontját követő időszakhoz
kapcsolódó jogok és kötelezettségek a szerződésbe belépő felet illetik, illetve terhelik („A jelen pontban
foglalt rendelkezések tekintetében szerződés-átruházásnak minősül az is, amennyiben a szerződésátruházás időpontját megelőző időszakhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek a szerződésből kilépő
felet, míg a szerződés-átruházás időpontját követő időszakhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek a
szerződésbe belépő felet illetik, illetve terhelik.”);
10.3.1: Az Üzletszabályzat jelen pontja tartalmazza a szankciós klauzulát („A Vevő kijelenti, hogy
legjobb tudása szerint sem a Vevő, sem a Ptk. 8:2. §-ának értelmében a befolyása alatt álló jogi
személy(ek), sem a Vevőt a Ptk. 8:2. §-ának értelmében befolyásoló természetes, vagy jogi
személy(ek), illetve ezek befolyása alatt álló egyéb jogi személyek nem állnak olyan kereskedelmi
és/vagy gazdasági és/vagy pénzügyi szankciók vagy bojkottintézkedések (ideértve korlátozás nélkül a
vonatkozó jogszabályokat, rendeleteket, hatósági és bírósági határozatokat, utasításokat, döntéseket,
végzéseket, korlátozó intézkedéseket stb.) hatálya alatt, amelyeket az Európai Unió (vagy annak egy
tagállama), az Amerikai Egyesült Államok, az ENSZ, vagy Svájc foganatosított (továbbiakban
együttesen: „Szankció”). Amennyiben a Vevő tudomására jut, hogy a Vevő, vagy a fenti jogi, vagy
természetes személyek bármelyike Szankció hatálya alatt áll, köteles az Eladót haladéktalanul
tájékoztatni. Amennyiben az Eladó tudomására jut, hogy a Vevő, vagy a fenti jogi, vagy természetes
személyek bármelyike Szankció hatálya alatt áll, jogosult a Szerződést rendkívüli felmondás útján
megszüntetni az Eladó rendkívüli felmondására vonatkozó rendelkezések alkalmazása mellett.”);
10.4.1-10.4.6: Az Üzletszabályzat jelen pontjai tartalmazzák a titoktartási kötelezettségre vonatkozó
szabályokat;
10.5.1-10.5.2: Az Üzletszabályzat jelen pontjai tartalmazzák Vevő személyes adatok kezelésével
kapcsolatos nyilatkozatait, kötelezettség- és szavatosságvállalásait.
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