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Szentgyörgyi Szilvia

FÖLDGÁZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS TERVEZETE
amely létrejött
egyrészről Békéscsabai Tankerületi Központ mint Vevő (továbbiakban: Vevő)
Képviseli:
Székhely: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3.
Nyilvántartási szám: 835002
Adószám: 15835004-2-04
Bankszámla szám: Bánki András tankerületi igazgató,
másrészről …………………………………. mint Eladó (továbbiakban: Eladó)
Képviseli:
Székhely:
Cégjegyzékszáma:
Adószám:
Bankszámla szám:
Elérhetőségei:
Telefonos ügyfélszolgálat:
Személyes ügyfélszolgálat:
(a Vevő és az Eladó a továbbiakban együttesen a Felek, egyenként a Fél)
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

PREAMBULUM
A szerződő felek rögzítik, hogy a Vevő – mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő szervezet –
2017. december 20. napján, a Kbt. 113.§-a alapján nemzeti eljárásrendbe tartozó,
hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárást indított „Földgáz beszerzése” tárgyban. Az
ajánlatkérő az eljárás megindításáról 2017. november 30. napján tette közzé az összefoglaló
tájékoztatást a Közbeszerzési Hatóság honlapján.
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb érvényes ajánlatot az
Eladó tette, akit az ajánlatkérő erre tekintettel a közbeszerzési eljárásban az eljárás
nyertesévé nyilvánított.
A felek rögzítik, hogy jelen szerződésüket a fentiekben meghatározott közbeszerzési eljárás
eredményeként, az eljárást megindító felhívás, valamint az egyéb közbeszerzési
dokumentumok és az Eladó által benyújtott ajánlat tartalma szerint kötik meg.
A felek rögzítik, hogy jelen szerződésük elválaszthatatlan mellékletét képezik a fentiekben
meghatározott közbeszerzési eljárás dokumentumai, így különösen, de nem kizárólagosan
az ajánlati felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok, valamint az ajánlattevő
ajánlata.

2
A szerződés tárgya és időtartama
Eladó vállalja, hogy a szerződés időtartama alatt a Vevő földgázszükségletét az 1. sz.
mellékletben rögzített összes fogyasztási helye vonatkozásában teljes ellátás alapú szerződés
keretében biztosítja a Vevő menetrendadási kötelezettsége nélkül. Az Eladó ennek keretében
köteles a Vevő ellátásához szükséges földgázmennyiséget beszerezni, annak felhasználási
helyekre való eljuttatásához szükséges kapacitásokat lekötni és a jelen szerződésben
meghatározott mennyiséget a Vevő részére értékesíteni. Az Eladó köteles biztosítani Vevő
számára a földgázrendszer használatát is biztosító földgázellátást a Vevő fogyasztási
helyeinek vonatkozásában. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a földgázellátásról
szóló 2008. évi XL. törvény 29/A.§-ában előírt forrástervet a Vevőre kiterjedően elkészíti.
Az Eladó köteles gondoskodni továbbá a szolgáltatóváltás miatt szükséges óraleolvasás(ok)
elégzéséről.
Eladó kijelenti, hogy érvényes, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal vagy
jogelődje által kiadott földgáz-kereskedelmi engedéllyel rendelkezik és jogosult 20m3/h
feletti fogyasztók ellátására, melynek száma: ……... A szerződés érvényességi ideje alatt
Eladó köteles a tőle elvárható szakértelemmel mindent elkövetni Vevő szerződésből eredő
érdekeinek védelmében. Amennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul, hanyag módon
járt el, az ebből eredő károk megtérítésére köteles.
1./ A felek rögzítik, hogy jelen szerződés mindkét fél általi aláírással, az utolsóként aláíró fél
aláírásának napján lép hatályba. A felek rögzítik, hogy a szerződést határozott időtartamra
kötik meg. A földgázszállítás megkezdésének időpontja 2018. február 20. 06:00 (CET) óra,
azzal, hogy a földgázszállítás teljesítésének végső időpontja 2019. február 20. február 20..
06:00 (CET) órája. A Felek rögzítik, hogy amennyiben az első pontban rögzített
közbeszerzési eljárás 2018. február 20. napját követően zárul a szerződés időtartamának
kezdete a szerződés megkötését követő hónap 1. napjának 06:00 órája. Felek a szerződés a
fenti teljesítési időszakra vonatkozóan kötik meg.
A felek rögzítik, hogy a Vevő a határozott időtartam lejártát 30 nappal megelőzően az
Eladóval írásban közölt nyilatkozata útján jogosult a szerződést – a további rendelkezések
változatlan hagyása mellett – legfeljebb hat hónappal meghosszabbítani, amennyiben a 2,/
pontban rögzített opció mennyiségét a szerződés időtartama alatt nem vette igénybe. A
szerződés a szerződéses maximális mennyiség (opcióval növelt) elfogyasztásáig, de
legfeljebb hat hónappal hosszabbítható meg. A meghosszabbított időtartam alatt az Eladó
köteles a jelen szerződésben foglalt változatlan feltételek mellett a földgázt szolgáltatni.
2./ A szerződés időtartamára vonatkozó szerződött gázfogyasztás 4.039.680 KWh, amely
mennyiségtől a Vevő +30 %-kal (opció) térhet el kötbér és pótdíj megfizetése nélkül a
szerződéses időszak alatt. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevő részére a jelen
pontban megjelölt, az opciós mennyiséggel növelt teljes mennyiség átvételét biztosítja a
szerződéses időszakban. Felek kijelentik, hogy az opció jogintézményével és
jogkövetkezményeivel tisztában vannak. Eladó jelen szerződés aláírásával véglegesen és
visszavonhatatlanul lemond minden olyan igényéről, amely az opciós mennyiség teljes vagy
részleges igénybevételének elmaradásából ered. A szerződésben szereplő minden (m3)
térfogategység 101.325 kPa nyomású és 15 C° fok hőmérsékletű előkészített gázra
vonatkozik. A felek rögzítik, hogy a fogyasztási helyekre vonatkozóan az átlagos fűtőérték
nem lehet kevesebb 29,42 MJ/gnm3-nél.
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A fogyasztási helyekre vonatkozó részletes adatokat a jelen szerződés 1. sz. melléklete
tartalmazza.
3./ Vevő fogyasztási helyeinek ellátása a fogyasztási helyekkel megegyező csatlakozási
pontokon történik. A földgáz a vevő részére az elosztóvezetéknek az egyes fogyasztási
helyek telekhatárai felőli kilépési pontjain kerül átadásra, azaz a csatlakozási pont ezen
átadási pontot jelenti.
Vevőnek 30 napos adatszolgáltatási kötelezettsége van Eladó felé fogyasztási helyein a
lekötött teljesítményváltozás (bővülés, csökkenés), illetve fogyasztási jellegének változása
(ideiglenes bekapcsolás, ill. kikapcsolás, stb.) vonatkozásában.
4./ Az értékesített földgáz minősége megfelel az említett MSZ 1648:2016 szabvány
előírásainak. A földgáz szagosított formában kerül átadásra a Vevőnek. Vevő megalapozott
és bizonyított minőségi kifogása esetén Eladó köteles képviselni a Vevőt az elosztói
engedélyesnél, közreműködni a Vevőnek a földgázszállítóval szembeni minőségi kifogása
intézése, a probléma megszüntetése érdekében.
5./ Az elszámolás alapja a Vevő fogyasztói csatlakozási pontjain elhelyezett, a vonatkozó
szabványoknak, biztonsági és mérésügyi előírásoknak megfelelő, hatóságilag hitelesített
fogyasztásmérő berendezés által mért, ténylegesen fogyasztott földgázmennyiség.
6./ A Vevő megbízza az Eladót, hogy a rendszerüzemeltetőkkel a szükséges rendszerhasználati
és elosztóhálózat-használati szerződéseket megkösse, illetve azokat megbízottként
összevontan kezelje.
A fellépő vételezési üzemzavarok esetén – Vevő külön kérésére - Eladónak vállalnia kell
Vevő érintett fogyasztási helyeinek képviseletét a hálózati rendszer azon tagjaival szemben,
amely/amelyek a Vevőnél jelentkező vételezési zavart okozta/okozták, és mindent meg kell
tennie Vevő érdekeinek képviseletéért.
A felek rögzítik, hogy a Vevő az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. (székhely: 6724 Szeged,
Pulcz utca 44.) hálózati elosztó engedélyes földgázelosztó rendszeréhez csatlakozik.
Vételár
7./ A szerződés háromkomponensű: gázdíj, azaz a szállított földgáz molekula ára + RHD
kapacitásdíj + RHD forgalmi díj.
8.1./ A szállított földgáz molekula ára: ………………….. ,-Ft/kWh.
A földgáz molekula ára 8 tizedesjegy pontosságig meghatározott fix ár, mely a szerződés
időtartama alatt nem változik, az nem módosítható.
A molekulaár nem tartalmazza az alábbiakat, azokat a Vevő a molekulaáron felül a vételár
részeként fizeti meg az Eladó részére:
- rendszerhasználati díj (RHD) kapacitásarányos része és forgalomarányos része. A
rendszerhasználati díjak tartalmazzák a szagosítás díját.
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- az értékesített földgázra, illetve valamennyi kapcsolódó szolgáltatásra a mindenkor
hatályos jogszabály által előírt kötelezően alkalmazandó adó(k), valamint az egyéb díjak
járulékok, illetékek, különösen a Magyar Szénhidrogén Készletezési Szövetség stratégiai
földgáztárolási díja, az import korrekciós tényező, a jövedéki adó, az általános forgalmi adó,
valamint egyéb közterhek, díjak és költségek, amelyeknek mértékét, összegét a jelen
szerződés időtartama alatt hatályos jogszabályok határozzák meg.
8.2./ A rendszerhasználati díjak számítása a mindenkori rendszerhasználati díjakról szóló
hatályos rendeletek, vagy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, a
továbbiakban MEKH által hozott hatályos határozatok alapján történik.
A Vevő az őt megillető a szerződés teljesítéséhez szükséges szállítói, tárolói és elosztói
kapacitás gazdálkodás jogát átengedi az Eladónak, aki azt közvetített szolgáltatásként teljesíti
a Vevőnek.
a) A rendszerhasználati díj induló ára: a mindenkor érvényben lévő rendeletek, a MEKH
határozatai alapján, a jelen szerződésben szereplő teljesítmények, illetve mennyiségek
figyelembe vételével a jelen szerződés 2. sz. mellékletében (RHD díjtáblázat) található.
b) A rendszerhasználati díjakra vonatkozó mindenkori hatályos szabályozás változása esetén
a rendszerhasználati díjat Eladó jogosult az árváltozásnak megfelelően, a módosítás
hatályba lépésével megegyező időponttal Vevővel szemben érvényesíteni.
c) Tárolói díjak, kapacitás-lekötések a szerződéses időszak alatt csak a 2./ pont szerinti
toleranciasávból való kilépés, vagy a rendszerhasználati díjakra vonatkozó mindenkori
hatályos szabályozás megváltozása esetén változtathatók meg.
d) A havi szerződött elosztási teljesítmény esetleges túllépéséért fizetendő díj mértékének
megállapítása és elszámolása a területileg illetékes Elosztói Engedélyes Üzletszabályzata
szerint történik.
8./ A kiszámlázott vételár az alábbiakat tartalmazza:
a) földgáz ára (molekulaár),
b) rendszerhasználati díj (RHD) (kapacitásarányos része és forgalomarányos része). A
rendszerhasználati díjak tartalmazzák a szagosítás díját.
c) az értékesített földgázra, illetve valamennyi kapcsolódó szolgáltatásra a mindenkor
hatályos jogszabály által előírt kötelezően alkalmazandó adó(k), valamint az egyéb díjak
járulékok, illetékek, különösen a Magyar Szénhidrogén Készletezési Szövetség stratégiai
földgáztárolási díja, az import korrekciós tényező, a jövedéki adó, az általános forgalmi adó,
egyéb közterhek, díjak és költségek, amelyeknek mértékét, összegét a jelen szerződés
időtartama alatt hatályos jogszabályok határozzák meg.
9./ A nominálási eltérésekből adódó nominálási eltérési pótdíj és kiegyensúlyozási pótdíj az
Eladót terheli.
Számlakiállítás menete, számlakifogás, számla kiegyenlítése
10./
Az Eladó fogyasztási helyenként jogosult számlát kiállítani a Vevő részére. Eladó
gyűjtőszámlát (egy számlán több fogyasztási hely) nem fogad el.
11.1./ Eladó a tárgyhónapra vonatkozó kapacitásdíjról számlát bocsát ki, melyet az Eladó a
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tárgyhót megelőző hónap 15. napjáig köteles kiállítani. A számla fizetési határideje a számla
Vevő általi kézhezvételét követő, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése szerinti 30. nap. Eladó az
elosztói engedélyes által jegyzőkönyvezett kapacitás-túllépéseket a tárgyhót követő havi
kapacitásdíj számlában számolhatja el.
11.2./ Eladó a szerződésszerűen megvalósított teljesítést követően jogosult a havi elszámoló
gázdíj számla benyújtására. Az elszámolási időszak fogyasztásainak számlázása havonta utólag
egy számlában történik. Elszámolási időszak egy hónap. A havi elszámoló gázdíj számla alapja
a tárgyidőszaki mért adatokon alapuló elfogyasztott térfogat és a havi átlagfűtőérték. A Felek
megállapodnak abban, hogy amennyiben Eladóval kapcsolatban álló illetékes szállítói, tárolói,
elosztói engedélyesek nem szolgáltatnak megfelelő időben mérésen alapuló térfogat-adatot,
akkor az adott hónapra tervezett fogyasztás 80%-ának megfelelő térfogatról állíthat ki
előlegszámlát Eladó. Amennyiben az Eladóval kapcsolatban álló illetékes szállítói, tárolói,
elosztói engedélyesek nem szolgáltatnak megfelelő időben hivatalos fűtőérték-adatot, akkor a
szerződött fűtőérték-adat alapján állíthat ki előlegszámlát Eladó. Szerződött fűtőérték: 29,42
MJ/gnm3.
Az elszámoló gázdíj számla az alábbiakat tartalmazza:
 a tényleges gázfogyasztást,
 az adott hónapban esetlegesen felmerült pótdíjakat,
 a tárgyhóra vonatkozó RHD díj forgalmi díjelemeit a tárgyhavi tény fogyasztás
figyelembe vételével,
 a jövedéki adót;
 az MSZKSZ-díjat;
 egyéb jogszabály vagy a MEKH által jóváhagyott díjakat.
Vevő az Eladó részére számlainformációt szolgáltat. A Vevő az eddigi szabadpiaci fogyasztási
helyek esetében rendelkezik havi tényleges fogyasztási mennyiségekkel, így havi valós
fogyasztási adatokat szolgáltat az Eladó részére.
Az esetlegesen felmerülő pótdíjat az elszámoló számlától függetlenül, külön kell kiállítani.
Az Eladó a földgázellátásról szóló XL. törvény 103.§ (4) bekezdése alapján nem jogosult az
ún. különadót a Vevő rézére továbbszámlázni.
11.3./ Végelszámoló számla
A szerződéses időszak végét követő 20 napon belül Eladó végelszámoló számlát állít ki
a Vevő részére. Ez a számla tartalmazza a szerződéses időszakban felmerült és a havi
elszámoló számlákban ki nem számlázott tételeket. Az esetlegesen felmerülő
kötbért/felárat a végelszámoló számlától függetlenül, külön számlában kell szerepeltetni.
11.4./ Eladó valamennyi számláját HUF pénznemben köteles kiállítani, a Vevő azokat szintén
HUF pénznemben egyenlíti ki.
A jelen szerződés 11.1./ pontjában meghatározott havi teljesítmény díj számla kivételével
a számlabenyújtás előfeltétele, hogy Eladó a jelen szerződés tárgyát képező feladatát a
jogszabályokban és a jelen szerződésben leírt módon teljesítse. Felek rögzítik, hogy a
teljesítés időpontja a számlán feltüntetett esedékesség időpontja.
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11.5./ Eladó a jelen szerződés aláírásával elfogadja, hogy ha Eladó a számláját nem a jelen
szerződésben leírt módon állítja ki és adja át a Vevőnek, úgy a Vevő jogosult a számlát
Eladó részére teljesítés nélkül visszaküldeni, azzal, hogy Eladó ebben az esetben köteles
a számlát ismételten kiállítani úgy, hogy a számla keltének napja nem lehet korábbi, mint
Eladó által a nem szerződésszerűen kiállított számla Vevő általi visszaküldésének napja.
Ha Eladó nem a szerződés szerint állítja ki a számlát, a Vevő jogosult a számla
kiegyenlítését megtagadni anélkül, hogy ez által késedelembe esne. Ebben az esetben
Eladó nem jogosult a szerződés további teljesítését felfüggeszteni vagy megszüntetni.
11.6./ Eladó a papír alapon kiállított számláját a Vevő névére és címére köteles kiállítani, illetve
az Eladó által megjelölt levelezési címre köteles postai úton megküldeni.
11.7./ A Vevő a havi elszámoló gázdíj számlát, valamint a végelszámoló számlát, a számla
kézhezvételétől számított, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése szerint 30 naptári napon belül
HUF pénznemben egyenlíti ki a számlán szereplő bankszámlára történő utalással.
11./
Az Eladó által kiállított számlák-, illetve bizonylatok ellenértékének Vevő általi
teljesítése mindig a számlák-, illetve bizonylatok azonosító száma alapján történik. Az Eladó
a Vevőről - a Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott fogyasztási helyei tekintetében
- nyilvántartott követeléseiben, a Vevőtől beérkezett átutalásokat az adott átutalásban
megadott számla-, illetve bizonylatszámú követelésre köteles könyvelni (bruttó elszámolás).
12./

A kikapcsolás szabályai (a földgázszolgáltatás felfüggesztése):

Ha a Vevő fizetési kötelezettségének teljesítésével 30 napot meghaladó késedelembe esett,
az Eladó kezdeményezheti a földgázelosztónál a felhasználási hely kikapcsolását. A
kikapcsolásra és az azzal járó szolgáltatás-szüneteltetésre vonatkozó értesítést tértivevényes
levélben kell a Vevővel közölni. Az Eladó a kikapcsolás megrendeléséről, illetve annak
napjáról köteles értesíteni a Vevőt legalább a kikapcsolás napját megelőző nyolc naptári
nappal korábban. A kikapcsolásra vonatkozó értesítést megelőzően az Eladó köteles a Vevő
részére szintén tértivevényes levélben fizetési felszólítást küldeni, melyben köteles az Eladó
részére a fizetési kötelezettség teljesítésére póthatáridőt biztosítani és a meg nem fizetés
esetére irányadó fenti jogkövetkezményekről tájékoztatni. Az Eladó a Vevő kikapcsolását
csak végső esetben, a Vevő részére kiküldött írásbeli kikapcsolási figyelmeztetés
eredménytelensége esetén, kárenyhítési vagy biztonsági okokból kezdeményezheti.
Jogszerűtlen vagy téves kikapcsolás esetén az Eladó kártérítést fizet. A kártérítés egy napra
megállapított összege az érintett fogyasztási hely szerződés szerinti éves nettó
kapacitásdíjának 365-öd része.
A kikapcsolás Vevőnek felróható elmaradásából vagy késedelméből eredő
földgázfogyasztás, valamint rendszerhasználat ellenértékét a kikapcsolásig a Vevő köteles
megfizetni.
13./

Számlakifogás

Vevő jogosult az Eladó részére elektronikusan a fizetési határidőn belül számlakifogást
bejelenteni, valamint jelezni, amennyiben az adott számla kiállítása és kézhezvétele között 5
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naptári napnál több idő telt el.
Számlakifogás esetén a számlázott összeget maradéktalanul, határidőben meg kell fizetni. A
kifogás rendezését követően, amennyiben Eladónak visszafizetési kötelezettsége keletkezik,
valamint a korábban Vevő által kifizetett, de az Eladó által stornózott számlákból, valamint a
mínuszos végszámlából adódó túlfizetéseket az Eladó 30 napon belül köteles visszautalni a
számlajóváírások megtörténtét követően. A visszafizetési kötelezettség a Ptk. 6:155. § (1)
bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamattal növelt összegre vonatkozik.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
14./
Eladó a Vevő alul-, illetve felülvételezése esetén nem jogosult az alul-, illetve a
felülfogyasztásból eredően a Vevővel szemben kötbért érvényesíteni.
a) Alulvételezés
A szerződéses időszakra vonatkozó minimális fogyasztás az a gáztechnikai normál
köbméterben mért földgáz térfogat, amelynek elfogyasztását a Vevő a szerződés hatálya
tekintetében vállalja.
Felek úgy állapodnak meg, hogy a minimális fogyasztást el nem érő térfogatú földgáz
elfogyasztása önmagában véve nem minősül súlyos szerződésszegésnek, nem alapozza
meg a Fél rendkívüli felmondását.
A szerződéses időszak egészére vonatkozó alulvételezés történik, amennyiben Vevő a
szerződés hatálya során összesen kevesebb térfogatú földgázt vételez, mint a vállalt éves
minimális fogyasztás.
A szerződéses időszak egészére vonatkozó alulvételezés mértéke a vállalt minimális
fogyasztás és tényfogyasztás különbsége.
b) Felülvételezés
A szerződéses időszak egészére vonatkozó maximális fogyasztás az a gáztechnikai
normál köbméterben mért földgáz térfogat, amelynél többnek az elfogyasztását a Vevő
a szerződés hatálya alatt nem tervezi.
A szerződéses időszak egészére vonatkozó felülvételezés történik, amennyiben Vevő a
szerződés hatálya során összesen több térfogatú földgázt vételez, mint a szerződéses
időszak egészére vállalt maximális fogyasztás.
A szerződéses időszak egészére vonatkozó felülvételezés mértéke a szerződéses időszak
egészére vonatkozó ténylegesen összesen vételezett földgáz és a vállalt maximális
fogyasztás különbsége.
15./
Az Eladó hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles minőségi és rendelkezésre állási
hibából eredően, melynek mértéke az érintett mennyiségre eső nettó ellenszolgáltatás 5%-a.
Rendelkezésre állási hiba esetén az érintett mennyiség alatt a le nem szállított, de igényelt
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mennyiséget is érteni kell.
Vevő követelheti a kötbéren túl felmerülő kárát.
16./
Az Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amennyiben a szerződésben rögzített
földgáz mennyiségét a Vevő részére nem tudja leszállítani, a meghiúsulási kötbér mértéke
Meghiúsulási kötbér az Eladó hibájából le nem szállított földgáz mennyiség nettó
vételárárnak 20 %-a.
Földgázvételezés korlátozása
17./
A földgázvételezés korlátozása a mindenkor hatályos jogszabályok alapján történhet
jelenleg a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról,
valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről szóló
265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet). A Vevő korlátozás elrendelése esetén köteles a
rendszerirányító, a földgázszállító, földgáztároló valamint a földgázelosztó utasításait
végrehajtani, és az ebből fakadó terheket jogszabályban meghatározott módon viselni,
kivéve, ha a Vevő a jogszabályi rendelkezések alapján nem korlátozható felhasználónak
minősül.
Szerződésszegés és jogkövetkezményei

18./

A Vevő szerződésszegésének esetei:
a) Az Eladó által a felhasználási hely ellátására szolgáltatott, az elosztóvezetékről vételezett
földgázt az Eladó hozzájárulása nélkül vagy tilalma ellenére más részére bármilyen
módon továbbadja, vagy az elosztóvezetékről vételezett földgázt a szerződésben
meghatározott felhasználási helyen kívülre vezeti át. Ebben az esetben ez a Vevő súlyos
szerződésszegésének minősül és erre tekintettel az Eladó a szerződés azonnali hatályú
felmondására jogosult.
b) A Vevő a műszaki-biztonsági követelményeknek nem megfelelő csatlakozóvezetéket,
vevői berendezést használ. Ilyen esetben Eladó a gázszolgáltatást felfüggesztheti.
c) Ha a Vevő a gázellátás során a biztonsági előírásokat nem tartja be, és az ezzel
kapcsolatos ellenőrzést nem teszi lehetővé, vagy azt meggátolja, az Eladó és az Elosztói
Engedélyes a felhasználási helyre való bejutásig és a biztonsági ellenőrzés lefolytatásáig
a szolgáltatást a felhasználási helyen kívüli beavatkozással megszüntetheti.
d) Amennyiben a Vevő a jelen szerződésben rögzített vételárat az Eladó részére
késedelmesen fizeti meg, akkor az Eladót a késedelmesen megfizetett összegre mint
tőkére vetítve a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamat
illeti meg.

19./

Eladó szerződésszegésének esetei:
a) a földgázellátást a szerződésben meghatározott időpontban nem kezdi meg
(rendelkezésre állási hiba),
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b) a nem megszakítható földgáz teljesítmény átadását indok nélkül vagy jogellenesen
korlátozza, illetve szünetelteti,
c) saját hibájából a szerződött mennyiségnél kisebb mennyiséget bocsát a Vevő
rendelkezésére (alulszállítás),
d) nem a szabványoknak, illetve a közbeszerzési eljárás dokumentációjának műszaki
mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő minőségű földgázt szállít Vevő
részére (minőségi hiba),
e) a hatályos jogszabályokban, jelen szerződésben és az Eladó általános szerződési
feltételeit tartalmazó Üzletszabályzatában meghatározott egyéb feltételeket megsérti.
20./
A Vevőt a 19./ pont a) és e) alpontjaiban foglalt esetekben hibás teljesítési kötbér illeti
meg a 15./ pontban foglaltak szerint, a 19./ pont d) alpontjában foglalt esetekben
meghiúsulási kötbér a 16./ pontban foglaltak szerint, a 19./ pont b), c) és e) alpontjaiban
foglalt esetekben pedig kártérítés illeti meg a vonatkozó jogszabályokban és jelen
szerződésben biztosított jogok mellett.
Szerződés megszűnése, megszüntetése

21./

A szerződés megszűnik
 az 1./ pontban foglalt határozott időtartam lejártának időpontjában,
 bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnése esetén,
 ha az Eladó földgáz kereskedelmi működési engedélye bármely okból visszavonásra
kerül.

22./
A felek megállapodnak, hogy a szerződés – figyelemmel arra, hogy azt a Felek
határozott időtartamra kötik – egyoldalúan történő rendes felmondással nem szüntethető
meg.
23./
A felek rögzítik, hogy azonnali hatályú felmondással, bármely fél súlyos
szerződésszegése esetén, a súlyos szerződésszegéssel érintett Fél a szerződést a
szerződésszegő Félhez intézett írásbeli egyoldalú jognyilatkozattal felmondhatja.
24./
A Vevő felmondhatja a szerződést, amennyiben:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141.
§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) az Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladó személyében
érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban
foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított
jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
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25./
A Vevő köteles a szerződést felmondani, ha a szerződés megkötését követően jut
tudomására, hogy az Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és
ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
26./
A Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani ha
a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
A jelen pont szerinti felmondás esetén az Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített
szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
27./
Felek megállapodnak abban, hogy Eladó nem jogosult felmondásra, ha a Vevő kilép a
jelen szerződés 2./ pontjában meghatározott toleranciasávból.
28./
A szerződés megszűnése, megszüntetése esetén a Felek kötelesek egymással
elszámolni.
29./
Az Eladó a szerződés megszűnése esetén a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. tv. 31/C. §a alapján a szerződés megszűnésétől számított 20 napon belül a Vevővel és az új
földgázkereskedővel előzetesen egyeztetve köteles végszámlát kiállítani.
30./
Eladó által késedelmesen kiállított számlák, vagy Eladó által nem jelen szerződés szerint
kiállított számlák visszaküldése miatt Vevő kereskedőváltása nem korlátozható. A
kereskedőváltás szabályaira a Get. 31/C. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadóak.
31./
Ha a jelen szerződés bármely módon megszűnik, a megszűnés napjával a kapacitáslekötési jog visszaszáll a Vevőre. A kapacitáslekötési jog átadásáért és visszaszállásáért
ellenérték vagy költségtérítés nem kérhető.

Egyéb rendelkezések
32./
A Vevő tájékoztatja az Eladót arról, hogy a jelen szerződés az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának hatálya alá tartozik, amelynek következtében a
Vevő az Eladónak a havonta nettó módon számított 200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint
összeget meghaladó kifizetésnél a teljesítésért abban az esetben fizethet, ha az Eladó
bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc (30) napnál
nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást a Vevő részére, amellyel
igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs,
vagy az Eladó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
A felek rögzítik, hogy a fenti együttes adóigazolás késedelmes bemutatásából adódó fizetési
késedelem miatt az Eladó késedelmi kamatra, egyéb kártérítésre nem jogosult.
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Az Eladó a jelen szerződés aláírásával a fenti tájékoztatást tudomásul veszi, és amennyiben
a kifizetés időpontjában a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel, vállalja az
említett nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás beszerzését; továbbá kötelezettséget
vállal arra, hogy alvállalkozóival szemben az Art. hivatkozott 36/A. §-a rendelkezéseinek
betartásával teljesít csak kifizetést.
33./
Az Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
34./
Az Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a
Vevőt haladéktalanul értesíti.
35./
A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben jelen jogügyletet
érintő új jogszabály, vagy jogszabály módosítás lép hatályba, jelen szerződést – amennyiben
az szükséges – annak megfelelően – Kbt. 141. § - ban foglalt rendelkezések betartása mellett
- módosítják.
36./
Felek a szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 141.§ - ban foglalt rendelkezések betartása
mellett - módosítják.
37./
A Felek nem sújthatóak kártérítéssel vagy a szerződésnek a mulasztás miatti
megszüntetésével, ha a késedelmes teljesítés vis maior következménye. A jelen pont
értelmezése szempontjából vis maior alatt olyan körülményeket kell érteni, amelyek a jelen
szerződés megkötésének időpontjában előre nem láthatóak, és a Felek érdekkörén kívül álló
elháríthatatlan események gyűjtőfogalmába tartoznak (pl. háború vagy forradalom, tűzeset,
árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó). A kötelezett fél a vis maior
tényéről köteles a jogosult felet értesíteni és tájékoztatni annak az okáról és valószínű
időtartamáról. Amennyiben a jogosult fél eltérő írásos utasítást nem ad, a kötelezett félnek
tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és
meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, amelyet a vis maior esete
nem gátol. A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak.
Vis maior esetében mindkét fél maga viseli a nála felmerült károkat.
38./

Kapcsolattartók megnevezése

Bármely, a szerződés végrehajtásával kapcsolatos levelet, értesítést az itt felsorolt személyek
részére kell címezni:
Vevő részéről kapcsolattartó személy:
Név:
Tel.:
Mobil:
Fax:
E-mail:
Eladó részéről kapcsolattartó személy:
Műszaki-szakmai kérdésekben:

12
Név:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Számlázási-pénzügyi kérdésekben:
Név:
Telefon:
A Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni a kapcsolattartási adataikban
bekövetkező változásokról. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél a felelős.
A jelen szerződésben nem, vagy eltérően nem szabályozott kérdésekben, illetve a szerződésben
szereplő fogalmak tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (Get.) és az
annak végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet, továbbá a földgázvételezés
korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási
válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről szóló 265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet
és az egyéb földgázipari jogszabályok, a területileg illetékes földgázelosztói engedélyes
üzletszabályzata, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat, a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény és a hatályos egyéb magyar jogszabályok irányadók.
A felek rögzítik, hogy az Eladó MEKH által jóváhagyott Földgáz Kereskedelmi
Üzletszabályzatát és Általános Szerződési Feltételeit kizárólag a földgáz minősége mérésének
és kifogásolásának rendjére vonatkozóan tekintik irányadónak, de csak abban az esetben,
amennyiben azok nem ellentétesek jelen szerződésben foglaltakkal.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján
az Eladó átláthatósági nyilatkozat tételére köteles.
Felek a jelen Szerződésből fakadó vitás kérdésekben megegyezésre törekednek. Felek jogvita
esetén összeghatártól függően kölcsönösen alávetik magukat a Békéscsabai Járásbíróság,
illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességének.
Jelen szerződés - amely készült 5, egymással szó szerint megegyező példányban - valamennyi
oldalát Felek – elolvasás és értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
képviselőik útján jóváhagyólag írták alá.
Kelt:
……………………………….
Vevő

……………………………………….
Eladó
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1. számú melléklet
fogyasztási helyekre vonatkozó adatok

Fogyasztási hely neve

Fogyasztási hely címe

Orosházi Vörösmarty Mihály
Általános Iskola
Orosházi Táncsics Mihály
Gimnázium, Szakgimnázium
és Kollégium
Veres József Utcai
Telephelye
Orosházi Táncsics Mihály
Gimnázium, Szakgimnázium
és Kollégium
Veres József Utcai
Telephelye
Orosházi Táncsics Mihály
Gimnázium, Szakgimnázium
és Kollégium
Orosházi Vörösmarty Mihály
Általános Iskola Czina
Sándor Tagintézmény

5900 Orosháza, Vörösmarty
utca 4.

5900 Orosháza, Veres J.
utca 2/A.

Mérőóra kapacitás Éves
fogyasztás Éves fogyasztás Korlátozási
(m3/év)
(kWh/év)
kategória
65 m3/h

120000

1262400

25000

263000

80 m3/h
nem korlátozható

5900 Orosháza, Veres J.
utca 2/A.

80 m3/h

5900 Orosháza, Táncsics M.
utca 2-4.

100 m3/h

5900 Orosháza, Ifjúság u.7.

25 m3/h

37000

389240

185000

1946200

17000

178840

14
2. sz. melléklet (RHD díjtáblázat)

Fogyasztási hely

Fogy.hely címe

Orosházi Vörösmarty
5900 Orosháza,
Mihály Általános Iskola Vörösmarty utca 4.
Orosházi Táncsics Mihály
Gimnázium,
Szakgimnázium és
Kollégium
Veres József Utcai
5900 Orosháza,
Telephelye
Veres J. utca 2/A.
Orosházi Táncsics Mihály
Gimnázium,
Szakgimnázium és
Kollégium
Veres József Utcai
5900 Orosháza,
Telephelye
Veres J. utca 2/A.
Orosházi Táncsics Mihály
Gimnázium,
5900 Orosháza,
Szakgimnázium és
Táncsics M. utca 2Kollégium
4.
Orosházi Vörösmarty
Mihály Általános Iskola
Czina Sándor
5900 Orosháza,
Tagintézmény
Ifjúság u.7.

Mérőóra
kapacitás

65 m3/h

Éves fogyasztás
(m3/év)

120000

25000
80 m3/h

37000
80 m3/h
185000
100 m3/h
17000
25 m3/h

Forgalom független,
kapacitás-arányos RHD
díjtételek
(HUF/Kwh/h/szerződött
időszak)

Forgalomarányos RHD
díjtételek (HUF/KWh):

