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Jelen szerződés megkötésére a TED 201 l/S 80-131824 iktatószámon megjelent „Fölgáz szállítási
szerződés a 11.2.1) pontban megjelölt büntetés-végrehajtási szen-ek részére a 2011/2012 gázévben (2011.
július 1. 2012. Június 30.), legfeljebb 5.500.000 m/gázév mennyiségű földgáz száliítására. Az Ajánlatkérő
a meghatározott értéktől Való eltérést az időjárás kiszámíthatatlanságára tekintettel + 28%-ban írja elő”
tárgyban megindított nyílt közösségi közbeszerzési eljárása eredményeképpen kerül sor.
-

1. Szerződő felek
1.1.
Földgáz kereskedő adatai (továbbiakban: Eladó)
Megnevezése:

Székbelv:

1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.

Levelezési cím:

1425 Budapest, Pf.: 30.

Statisztikai azonosító:

10897830-3523-114-01

Cégjegyzék szám:

1.2.

Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-042416

Adóigazgatási szám:

10897830-2-44

Internetes elérhetőség:

vww.fogaz.hu

Földgáz vásárló adatai (továbbiakban: Vevő)
Megnevezése:

Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és
Rehabilitációs Központja

Székhely:

2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 6.

Levelezési cím:

2098 Pilisszentkereszt, Pomázi Út 6.

Statisztikai azonosító:
Adóigazgatási szám:
Bankszámla száma:
Számlázási cím:

15752019-8423-312-13
15752019-2-51
Magyar AHamkiricstár 10023002-01393163-00000000
2098 Pilisszentkereszt, Pomázi Út 6.

2. Átvételi pont adatai

Átvételi pont címe:
Átvételi pont tulajdonosa:

2098 Piiisszentkereszt, Pomázi Út 6.
Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és
Rehabilitációs Központja

Átvételi pont (POD) azonosító:

39N110519645000P

Átvételi ponthoz tartozó elosztói
engedélyes megnevezése:

TIGÁZ-DSO Kft.

Átvételi ponthoz tartozó elosztói
engedélyes székhelye:

4200 HajdÚszoboszló, Rákóczi Ferenc Út 184.

A Vevő további átvételi pontjának adatai a 4. számú mellékletben találhatóak.
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3. A szerződés tárgya
A 2. pontban meghatározott fogyasztási helyre a Vevő számára a 6. pontban meghatározottak
szerint földgáz szolgáltatása, díj ellenében. A 8. pontban meghatározott gázminőségi előírásoknak
megfelelő földgázszáll.ítás, folyamatos 0-24 órás diszpécserszolgálattal és üzemzavar-elhárító
szolgálattal, olyan WEB felülettel, amely lehetővé teszi az elektronikus, rendszeres
igényb ej elentés t.
Az átvételi Pont egy adott felhasználási hely vonatkozásában a Vevő felhasználási helyét ellátó
földgáz elosztóvezeték a felhasználási hely telekhatárára eső végpontja. A földgáz átadása a Vevő
részére az átvételi ponton történik. Eladó a jelen szerződésben rögzített földgázmennyiség és a
teljesítmény rendelkezésre állását ezen a ponton biztosítja. Vevő a földgázt az átvételi ponton
veszi át kizárólag saját felhasználás céljából. Vevő az átvett földgázt harmadik személy számára
nem adja tovább, iiletve a felhasználási helyről más területre nem vezeti át.
A szerződés szerinti földgázminőség és átadási nyomás teljesítésének, valamint a kárveszély
átszállásának helye az átvételi pont.
A szerződésben használt fogalmak a Szerződés 1. számú mellékletében találhatóak.
4. A szerződés típusa
Szabadpiaci, teljes ellátású földgázkereskedelmi szerződés.
5. A szerződés időtartama
Jelen földgáz szolgáltatási szerződés az aláírása napján lép hatályba. A földgázszállírás
megkezdésének időpontja 2011. július 1-jei gáznap kezdete, befejezésének időpontja 2012. június
30-aj gáznap vége.
6. Földgázfogyasztási adatok
6.1. A lekötött órai teljesítmény
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6.4, Napi felhasználói Wldgázigény előrejelzés
Vevő teljesíti a mindenkor érvényes
a Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott
Magyar
Földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata (továbbiakban: ÜKSZ) által rögzített
feltételeknek megfelelő napi fogyasztási igény előrejelzését. A napi fogyasztási igény
bejelentésének rendjét a Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.
—

—

7. Kötbérezés és pótdíjazás
7.1. A negyedéves szerződött földgázmennyiségek esetében
A negyedéves minimum mennyiség: a szerződött negyedévre szóló mennyiség 85 %-a.
A negyedéves maximum mennyiség: a szerződött negyedévre szóló mennyiség 120 %-a.
7.2. Az éves szerződött földgázmennyiségek esetében
Az éves minimum mennyiség: a szerződött éves mennyiség 85 %-a.
Az éves maximum mennyiség: a szerződött éves mennyiség 120 9/o-a.
7.3. Kötbér
A 7.1. és 7.2. pontban meghatározott minimum földgázmennyiségek nem teljesülése esetén Vevő
megfizeti a minimum és a ténylegesen átvett földgázmennyiségek különbözetének a szerződéses
tételesen
árral szorzott értékének 25 %-át és Eladó ezen felüli
igazolt költségeit, amely a
szerződött mennyiség átvételének hiányából adódik.
—

—

A 7.1. és 7.2. pontban meghatározott maximum földgázmennyiségek túHépése esetén Vevő
megfizeti a ténylegesen átvett többlet és a maximum földgázmennyiségek különbözetéhez tartozó
földgáz árát, valamint ezen összeg további 25 °!o-át kötbérként és Eladó ezen felüli tételesen
igazolt költségeit, amely a szerződött mennyiség túllépéséből adódik.
—

—

Az éves szerződött földgázmennyiségek esetén amennyiben kötbérfizetési kötelezettség
keletkezik, annak mértékéből levonásra kerül a gázév során felmerült negyedéves szerződött
földgázmennyiségek esetén kifizetett kötbér összege.
7.4. Napi felhasználói fdldgázigény előrejelzés kötbérezése
A napi felhasználói földgázigény előrejelzés esetén Vevő a gáznapi nominálástól ± 12 %-nál
nagyobb eltérésből fakadó CTKSZ_ben rögzített kötbért és egyéb igazolt költségeket
melyet
Eladó tételesen feltüntet megfizeti Eladó részére. A kötbér számítása napi szinten történik.
—

—

7.5. A lekötött órai teljesítmény pótdíjazása
A Vevő kártérítés fizetésére köteles az Eladónak, a lekötött órai teljesítmény túllépése esetén. A
kártérítés magába foglalja az Eladót terhelő kötbér, pótdíjak és többletköltségek melyet Eladó
tételesen feltüntet Vevőre számított részének megfizetését.
—

—

8. Földgáz minőségi adatok
8.1. Földgáz minősége
A Vevő részére átadott földgáz minősége megfelel az MSZ 1648:2000 sz. szabvány előírásainak, a
2H jelű gázcsoportra vonatkozóan. A földgáz szagosított formában kerül átadásra a Vevónek.

8.2. Földgáz fűtőértéke
A szerződött fűtőérték 34 MJ/m
. A napi ádagfűtőérték értékének ingadozása nem lehet több a
3
szerződött fűtőérték ± 5 e/o-os sávjánál.
8.3. Minőségmérés
A földgáz minőségi paraméterei alatt az összetevőinek koncentrációja, relatív sűrűsége,
fútőértéke, égéshője, \Vobbe száma valamint egyéb anyagok (S, SH szennyeződések), illetve
nyomása értendők.
Az eflátórendszerbe betáplált földgáz minőségi jellemzőinek biztosításáért a földgázszállító
felelős. A földgázszállító által szolgáltatott minőségi jellemzőket a Felek a jelen szerződés szerind
elszámolásukhoz elfogadják.
A minőségi paramétereknek nem megfelelő minőségű földgáz esetében a Felek a 8.4. Pont szerint
járnak cl. Amennyiben a Vevő a felajánlott, eltérő minőségű földgázt elfogadja @deére azt is, ha
a földgázt a 8.4. pont rendelkezései szerint elfogadottnak kell tekinteni), úgy a Felek e tekintetben
irányadó jogaikat és kötelezettségeiket külön megállapodásban rögzítik. E külön megállapodás
megkötését bármelyik Fél jogosult kezdeményezni.

8.4. Minőségi kifogás eljárásrendje
I-la a földgáz minőségi paraméterei igazoltan nem elégítik lő a jelen szerződésben rögzített
minőséget (speci5káción kívüli földgáz), akkor az Eladó annak tudomására jutását követően
haladéktalanul köteles a speciűkációtól való eltérés várható, vagy bekövetkezett mértékéről a
Vevőt Írásban értesíteni.
Ha az eltérő minőségű földgázról Vevő más módon szerez tudomást, a minőségi adatokkal
szemben kizárólag Írásban emelhet kifogást az Eladó felé azzal, hogy az elszámolás alapját érintő
földgázminőségi reklamáció akkor lehet megalapozott, ha a Vevő az észlelt minőségi hibát
haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzést követő 4 órán belül bejelentette. A minőségi
kifogás minden egyéb esetben megalapozatlannak minősül.
Eladó a Vevő bejelentését követően haladéktalanul megkezdi a minőségi reklamáció kivizsgálását,
amelynek során a földgázszállítói engedélyes felé kizárólag Eladó jogosult eljárni. Eladó képviseli
Vevőt a vizsgálat során és annak eredményéről 30 napon belül Írásban tájékoztatást küld részére.
Ha az Eladó a Vevő szerződésszerű ellátása érdekében a szerződöttől eltérő minőségi
paraméterekkel rendelkező földgázt kíván átadni, vagy a szerződött minőségi feltételeknek nem
tud eleget tenni, jogában áll szerződésmódosítást kezdeményeznie, amely a részmennyiségekre is
vonatkozhat.
A földgázeflátás folyamatos fenntartása és biztonsága érdekében az Eladónak jogában áll előzetes
bejelentés nélkül a szerződöttől eltérő, de a szabványos feltételeknek megfelelő földgázt
biztosítania a Vevő egyidejű írásbeli tájékoztatása mellett. Eladónak tájékoztatnia kell Vevőt az
ilyen eltérő minőségű földgáz átadásának várható időtartamáról. Ha a várható időtartam a 10
napot meghaladja, Felek kötelesek haladéktalanul egyeztetni a Szerződés módosításáról.

9. Szerződéses ár
Az ajánlati ár a szerződés 6. pontjában közölt adatok, valamint az alábbiakban felsorolásra kerülő
adatok alapján kerül meghatározásra.
9.1. Földgáz molekula ára
A földgáz ára Forintban (HUF) értendő és értéke a szerződés időtartama alatt naptári
negyedévente, annak első napjával változhat, első alkalommal 2011. július l-jével.
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A változás utáni negvedév földgáz nettó forint áráról ás a számításhoz használt képletet alkotó
tényezők adott negyedévre érvényes értékeiről legkésőbb a változást követő 15 naptári nappal
Eladó Írásban tájékoztatja a Vevőt.
A Felek a negyedéves földgáz molekula árát a Szerződés futamideje alatt az alábbi képletes árral
számolják cl:
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metrikus tonnánként, az aktuális napi negvedévet megelőző 3 naptári negvedév során
(Az I °o-os kéntartalmú fűtőolaj árait a “Platt’s European Marketscan” tartalmazza az
“European Bulk” FOB Mcd. Basis Italy részben, azok naponként a legmagasabb és a
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A földgáz molekula ára nettó ár, mely az energiaadón ás az általános forgalmi adón kívül minden
szükséges díjelemet tartalmaz.

9.2. Rendszerhasználati forgalmi díj
Az ajánlatban szereplő rendszerhasználati díj a mindenkori hatályos rendszerhasználati dijakról
szóló jogszabály (Jelenleg a 31/2009. VI.25.) KHEM rendelet) és / vagy a Magyar Energia
Hivatal határozata értelmében került megáHapításra.
A rendszerhasználad forgalmi díj meghatározása a fenti jogszabállyal kihirdetett
rendszerhasználati egységárak, iii Eladó rendelkezésére bocsátott fogyasztási adatok, lekötött órai
teljesítmények vagy az elszámolási mérő(k névleges (össz)teljesítményének figyelembe vételével
történt.
Az így számított rendszerhasználad forgalmi díj szerződéses időszaki irányadó mértéke a jelen
ajánlat 6.1. és 6.3. pontjában feltüntetett szerződött földgázmennyiségek, a 7.1. és 7.2. pont
szerinti tűrési sávnak megfelelő vételezés, valamint a vonatkozó jogszabályok (a jelenleg hatályos
31/2009. (VI. 25.) KI-IEM rendelet) és / vagy a Magyar Energia Hivatal határozata alapján jelen
szerződés hatályba lépésének időpontjában:
Rendszerhasználati forgalmi díj:

9,06

3
HUF/m

A rendszerhasználati forgalmi díj egységára nettó ár, mely az általános forgalmi adón kívül
minden szükséges díjelemet tartalmaz.
9.3. A lekötött órai teljesítmény díja
A fizetendő éves teljesítménydíj az egységnyi teljesítménydíj és az adott gázévre lekötött a 6.3
Pont szerinti átvételi pont(ok) legnagyobb lekötött órai teljesítményének a szorzata.
Teljesítménydíj:

19 618

/h/év
3
HUF/m

A lekötött órai teljesítménydíj egvségára nettó ár, mely az általános forgalmi adón kívül minden
szükséges díjelemet tartalmaz.
9.4. A jogszabályok által meghatározott díjelemek
A jogszabályokban és / vagy a Magyar Energia Hivatal határozata által meghatározott díjelemek
így különösen az általános forgalmi adó, az energiaadó, az MSZKSZ díj és a földgáz
szagosításának díja, valamint a szerződés aláírása után a jogalkotó által bevezetéste kerülő
díjelemek tekintetében az árváltozás minden esetben a jogszabályok által leírt módon, időpontban
és mértékben kerütnek a Vevóvel szemben érvényesítésre. A díjelemek megváltozásról szóló
tájékoztatás az Eladó feladata, melyet legkésőbb a megváltozás után esedékes számlával együtt
kell teljesítenie.
10. Számlázási és fizetési feltételek
A szerződés jelen pontjában felsorolt számlák Forintban (HUF) kerülnek kiállításra és fizetési
határidejük a földgázfogvasztásról és a rendszerhasználad forgalmi díjról szóló számla esetében a
számlák kiállításától számított 30 naptári nap, a teljesítménydíj számla esetében a tárgyhó első
napja. Ha a fizetési határidő banki szünnapra esik, akkor a teljesítési kötelezettség az azt követő
első banki napon esedékes. Amennyiben a Vevő határidőn túl teljesíti fizetési kötelezettségeit, úgy
a Ptk. szabályainak megfelelő mértékű késedelmi kamatot fizet Eladónak.
Eladó egy naptári hónap földgáz díjelemeinek számlázását úgy teljesíti, hogy egy számla készül az
adott hónap teljesítmény díja után, egy a földgázfogyasztás után, valamint egy az esetleges kötbér

és pótdíj után. A számlák kiállitásának menete a szerződés jelen pontjában meghatározottak
szerint történik.
Vevő a számlák befizetésének későbbi nyomonkövethetősége érdekében, a számára
kiállított (p1. földgázfogyasztás díj, teljesítmény díj, kötbér és pótdij) számla befizetése
után nem járul hozzá, hogy Eladó a Saját számlavezetési rendszerében a konkrét
számlára történt hivatkozással befizetett összeget más célra könyvelje.
10.1. A fdldgázfogyasztás díjának számlázása
A Felek megállapodnak, hogy a földgázfogyasztás mennyiségi díjainak elszámolása a tárgvhó első
napjától a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszakra történik. Ha a Vevő az elszámolási időszaktól
eltérő helyszíni mérőleolvasást kér, úgy annak költségeit köteles külön megtéríteni.
A fogvasztással összefüggő rendszerhasználati forgalmi dijakról szóló számla elkészítése
területileg illetékes Elosztói Engedélves által végzett tárgzhavi leolvasást követően, a mérési
adatoknak Eladóhoz történő beérkezését és feldolgozását követően történik.
A számla tartalmazza a forgalommal arányos díjakat, a fizetendő energiaadót és az egyéb
költségeket, iHerve adókat. E díjak a molekuladíjjal együtt egy számlán kerülnek kiszátnlázásra.
10.2. A lekötött órai teljesítménydij számlázása
A vonatkozó jogszabáW szerint a rendszerkapacitások lekötéséért fizetendő díjakról szóló számlát
tárgvhónapot megelőző hónap 10. napján küldi meg Eladó a Vevő részére.
10.3. Kötbér és pótdíj számlázása
Eladó havonta, illetve negvedévente vagy évente a földgázfogvasztáshoz köthető clíjelemekkel
kapcsolatosan ev kötbérrerheló levelet állíthat ki a tárgvhónapot, tárgvnegvedévet, illetve évet
követő hónap 20. napjáig, a 7. pontban meghatá.rozottak alapján. .\ lekötött órai teljesítmény
után, a 7.5. pont szerinti pótdíj, külön számlán az elosztó által kiátlított számla alapján kerül
megküldésre a Vevő felé.Alevelek tételesen tartalmazzák a fizetendő kötbér és pótdíj
kökségelemeket, egvségárakat és a számításuk módját.
—

—

10.4. Elszámolás
A Felek közötti elszámolás alapját a Vevő részére az Átadási ponton átadott földgázmennviség,
illetve az abból számított hőmennviség képezi.
Az elszámolás alapja a mérési helyen az elszámolási időszakra vonatkozóan gnm-re átszámított
átadott-átvett földgázmennyiség és az elszámolási időszakra a két tizedes-jegy pontosságú átlag
tőérték adatok szorzatával képzett energiamennyiség, MJ-ban kifejezve.
100 m3,h feletti lekötéssel rendelkező átvételi pont esetén:

A Vevő a jelen Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy Eladó a földgázelosztói
engedélyestől, illetve a rendszerirányítói engedélyestől az előzetes (a telemechanikai rendszerből
kapott, illetve a végleges (az UKSZ szerint meghatározott) elszámolási mérési adatokat megkérje,
azokat tárolja, és kijelenti, hogy ezen adatokat a Szerződés szerinti elszámolás alapjául elfogadja.
A földgáz molekula ár elszámolásának alapja a korrektor (ennek meghibásodása esetén a nyers
mérő) által rögzített földgáz mennyiség.
Telemechanikai rendszer hiánya esetén az előzetes elszámolás alapját a korrektor által
meghatározott gáztérfogat képezi; a térfogatkorrektor mérőáflását a Vevő köteles az elszámolási
időszak utolsó napján (munkaszüneti nap esetén az azt megelőző munkanapon) az Eladó részére
(telefon, e-mail fax, internet) megküldeni. Ha Vevő a bejelentést etmulasztja, Eladó a számla
alapját képező földgázmennyiséget jogosult becsléssel megáflapitaná.
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A korrektor meghibásodása esetén az elszámolás a nyers mérő (korrektor nélküli mérő)
mérőá].lása alapján az Eladó elszámolási rendszerében rögzített minőségi adatokból számolt
korrekciós tényezővel átszámitott gáztechnikai normál állapotnak megfelelő térfogattal történik.
100 m3/h alatti lekötéssel rendelkező óéteRpont esetén:

A Vevő vállalja, hogy az elosztói engedélyes által ütemezett leolvasások közötti időszakban
minden, a tárgvhót követő naptári hónap 5. naptári napjáig (munkaszüneti nap esetén az azt
megelőző munkanapon) a gázmérő aktuális tárgyhavi záró mérőóra/mérőórák áflását/áflásait az
Eladó jelen szerződés 2. Számú mellékletének 3. pontjában megjelölt kapcsolattartó személy
részre, vagy az Eladó által üzemeltetett Informatikai I’latformon megadja. A megadott adatok
helyességéért a Vevő felelős.
Az adatszolgáltatás késedelme vagy hiánya esetén a havi gázfogvasztás a Szerződés 6.3 pontjában
az átvételi pontokra az adott hónapra megadott földgázigény szerint kerül elszámolásra. Ez a
szabály irányadó abban az esetben is, ha az adott átvételi pontokon több gázmérő található, és a
Vevő valamely gázméró számlálóállás adatát nem vagy késedelmesen közli
Amennyiben az elosztói engedélves által ütemezett leolvasások közötti időszakban hiteles mérőáHás
áll rendelkezésre (mérőcsere, ellenőri leolvasás, a Vevő által saját költségére kért rendkívüli
mérőleolvasás), akkor az Eladó a mérés alapú korrekciót elvégzi és azt a havi számlázás során
figyelembe veszi.
Eladó a telemechanikai rendszerrel fel nem szerelt gázmérővel rendelkező Vevők esetében az
elszámoláshoz a földgáziparban elfogadott elven működő fogyasztási profil alapú elszámolást
javasolhatja. Ebbéli szándékáról, a proQl alapú elszámolásról és annak működéséról szóló
tájékoztatót, Eladó Írásban megküldi Vevő részére. A profil alapú elszámolás bevezetése csak a
Felek együttes Írásos jóváhagyása esetén történhet meg.
Eladó a Vevő tényleges fóldgáz felhasználását az CKSZ rendelkezései szerint állapítja meg.
A Vevő köteles a mérők helyszíni leolvasását Eladó vagy megbízottja, ilin’e a földgázelosztói
engedélyes vagy megbízottja számára előzetesen egyeztetett időpontban lehetővé tenni. Ha a
Vevő a mérő leolvasását nem teszi lehetóvé vagy gátolja kivételt képez ez alól a jelen szerződés
az Eladó a fentiek szerint jogosult az aktuális
20. pontjában foglaltak be nem tartása
elszámolási időszakra becsült mérőállás alapján számlát kibocsátani. mely nem mentesiti a Vevőt a
fizetési kötelezettsége alól, illetve a Vevő a leolvasás időpontjáig a földgázellátásból kizárható.
—

—‚

10.5. Felhatahnazó levél
A pénzforgalmi szolgáltatás nvújtásáról szóló 2009. évi LV. törvényben (Pft.), valamint a
pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendeletben (\INB rendelet)
foglaltak alapján a Kincstár és ügyfelei is kizárólag az MNB rendelet szerinti felbatalmazó levelet
alkalmazharják.
A kincstári pénzügyi teljesítések korrekt elszámolása érdekében a kincstári számlavezetés és
finanszírozás, a feladatfinanszí.rozási körbe tartozó előirányzatok felhasználása, valamint egyes
államháztartási adatszolgáltatások rendjéről szóló 46/2009. GUI. 30.) PM rendelet tartalmazza a
kincstári specifikumokat, illetve a teljesítéshez szükséges minimum adatokat.
A feLhatalmazó levelet a jelen Szerződés 3. számú melléklete tartalmazza, mely a hatályos
jogszabályoknak megfelelően került kialakításra.
(1) bekezdés szerint nyilatkozik, hogy a Kbt. 305.
Vevő a Kbt. 54.
(4) bekezdése szerinti
feltételek teljesülése esetére alkalmazandó beszedési megbízásnak a pénzforgalmi szolgáltatói általi
teljesítéséhez jelen Szerződés aláírásával, valamint a felhatalmazó levél szükséges adatainak
kitöltésével és annak aláírásával hozzájárul.
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Eladó a dokumentumot a meflékletben szereplő formában használhatja fel, azon módosítást nem
végezhet.
11. Üzemeltetési előírások
11.1.Egyéb megállapodás hiányában a gázmérő (mérési rendszer) és a nyomásszabálvozó
üzemeltetése, javítása, karbantartása, b.itelesítése, felülvizsgálata, szükség szerinti cseréje
a tulajdonos kötelezettsége. A Vevő tulajdonában lévő mérőrendszeren bármilyen
átalakítás, karbantartás kizárólag Eladó és az Elosztói Engedélyes előzetes
egvetértésével, az érintett Elosztói Engedélyes közreműködésével történhet.
11.2. A mérő és nyomásszabályozó védelme és
tulajdonjogától a Vevő kötelezettsége.

állagmegóvása

—

függetlenül azok

—

11.3. Eladó és az Elosztói Engedélyes (vagy megbízottja) jogosult a Vevőnél felszerelt
mérőberendezés működését, épségét, hitelességét, a mérőn lévő záró pecsétek meglétét
és épségét bármikor ellenőrizni, melynek feltételeit a Vevő köteles biztosítani.
11.4. Eladó a fentebb jeLzett ellenőrzés alkalmával észlelt, illetve egyéb módon tudomására
jutó rendellenesség esetén (ideértve a mérő kerülővezetékébe épített záró
szerelvényeinek rendeHenességét is) jogosult az elszámolt gázmennyiséget visszamenőleg
korrigálni, melynek ellenértékét a Vevő köteles megfizetni.
11.5. A gázmérő és az átszámító szerkezet meghibásodását, a gázmérő sérülését, a záró pecsét
felnyitását, a Vevő tulajdonában lévő gázméró javításának és hitelesítésének időpontját, a
kerülővezeték megnyitását a Vevő telefonon azonnal, majd 24 órán belül írásban, utólag
is igazolható módon köteles a Vevő és az Elosztói Engedélyes részére bejelenteni. A
gázmérő üzemi nyomása megváltoztatásának bejelentésére a Vevő a változást öt (5)
munkanappal megelőzőleg köteles.
11.6. Ha a Vevő a mérő helyszíni ellenőrzését nem teszi lehetővé vagy gátolja, a mérőt
megrongálta, működését befolyásolta, a mérő hitelesítését, javítását, cseréjét nem teszi
lehetővé, illetve nem végzi cl, a fogyasztási helyre való bejutásig, valamint a jogszerű
állapot helyreállításáig a szolgáltatás megtagadható.
11.7. A Vevő tulajdonában és műszaki ellenőrzése alatt álló, csatlakozó vezeték és fogyasztói
berendezés, nyomásszabályozó szakszerű üzemeltetése, azok üzembiztonságának
megóvása, javítása, karbantartása, szükség szerinti cseréje, eseteges üzemzavarainak a
műszakilag lehetséges legrövidebb időn belüli elhárítása, és legalább ötévenkénti
műszaki-biztonsági felülvizsgálatának elvégeztetése, saját költségén a Vevő
kötelezettsége.
11.8. A Vevő köteles külön gondot fordítani az automatikus és védelmi berendezések
karbantartására, amelyek esetleges meghibásodása a földgázeflátás biztonságát
veszélyezteti.
11.9. A gázmérő kerülővezetékébe épített záró szerelvények gáz-tömör zárásáért, a kerülóág
zárt állapotáért, a záró pecsétek meglétéért, illetve azok sértetlenségéért a Vevőt terheli a
felelősség.

11.10. A Vevő köteles a biztonságos gázfogyasztás előírásaink betartását célzó helyszíni
ellenőrzés elvégzését az Elosztói Engedélyes vagy megbízottja számára biztosítani,
illetve köteles az ellenőrzés során együttműködni.
11.11. Amennyiben az Elosztói Engedélyes a csatlakozóvezetéken és/vagy fogyasztói
berendezésen keletkezett gázömlés, üzemzavar miatti közvetlen veszélyhelyzetet hárít cl,
úgy a Vevő köteles megfizetni a veszélyhelyzet megszüntetésének költségeit, továbbá

saját költségén köteles intézkedni a gázömlést, üzemzavart okozó hiba Végleges
elhárítása érdekében.
11.12. A Vevő köteles jogainak a jelen Szerződés alapján történő gyakorlása során figyelembe
venni a fogyasztási hely csadakozása tekintetében a hatályos Hálózati Csadakozási
Szerződésben/Kapacitásnvilatkozatban foglaltakat, és az Elosztói Engedélyes
Uzletszabályzatát. A Vevő kijelenti, hogy ismeri ezen dokumentumokat és az azokban
foglalt előírásokat és ezek betartására ezennel kötelezettséget váflal.
12. Tájékoztatás a fdldgázszolgáltatás szüneteléséről
Eladó és az Elosztói Engedélyes tudomásul veszi, hogy \‘evőnek jogszabályi
kötelezettsége az általa irányított büntetés-végrehajtási szen-nél elhelyezett fogvatartottak
ellátása (fűtés, használati melegvíz, étkezés biztosítása). melyhez a földgáze[látás
folamatosságára szüksége van.
Az Elosztói Engedélyes a Vevő földgázeHátását érintó minden tervezett üzemszünetről, a
tervezett üzemszünet időpontja előtt úgy, hogy az a tervezett üzemszünet előtt legalább
Írásban tájékoztatást küld Vevő részére, mely
15 nappal beérkezzen Vevó részére
tartalmazza a szüneteltetés kezdő időpontját és előrelátható időtartamát, valamint a
szükséges biztonsági intézkedéseket.
Gázömiés, üzemzavar esetén a szolgáltatás előzetes bejelentés nélkül is szüneteltetbető, de
a Vevő számára a lehető legrövidebb időn belül a lehető legrészletesebb tájékoztatást kell
nyújtani.
Ha a karbantartás időpontjában változás történne, a Vevőt az elosztó a fentiek szerint
tájékoztatja. A szolgáltatás jogszerű szüneteltetése esetén az engedélyeseket kártérítési
felelősség nem terheli.
—

—

13. Szerződésszegés esetei és jogkövetkezrnényei:
13.1. Szerződésszegés az Eladó részéről:
(a) A nem megszakítható földgáz teljesítmény átadásának indok nélküli vagy jogellenes
korlátozása, illetve szüneteltetése.
jogkövetkezménye:
evőt ért kár megtérítése.
T
A\
(b)A negyedéves minimum mennyiségnél kisebb mennyiség rendelkezésre bocsájtása.
ogkövetkezménye:
Vevő által használt
Az alulszállítás
egvensúlvtalanságának költségeit Eladó viseli.
esetén

(c)

kiegyensúlyozó

gáz

és

a

rendszer

A földgáze]látást érintő minden tervezett üzemszünetről, a tervezett üzemszünet időpontja
előtt legkésőbb 15 nappal Írásban nem küld tájékoztatást Vevő részére.
jogkövetkezménye:
A Vevót ért kár megtérítése.

13.2. Szerződésszegés a Vevő részéről:

(a)A lekötött órai teljesítmény engedély nélküli rúHépése.
jogkövetkezménye:

iloL_

Kártérítés fizetése, amely magába foglalja az Eladót terhelő kötbér, pótdíjak és
többletköltségek Vevőre számított részének megfizetését
b) A fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztása.
jogkövetkezniénye:
A szerződés 10. és 14. pontja szerirn.
(c) A földgáz eUátó rendszeren Vevő hibájából okozott üzemzavar.
jogköveticezménye:
Az okozott kár megtérítése.
(d)Az éves, iiletve negyedéves minimum mennyiségnél kisebb, illetve Eladó előzetes
hozzájárulása nélkül az éves, illetve negyedéves maximum mennyiséget meghaladó átvétel
esetén.
jogkövetkezménye:
A szerződés 7.2. és 7.3. pontja szerint.
(e) Amennyiben a Vevő a kapott konlátozási felszólítást nem, vagy nem megfelelően hajtja
végre.
jogkövetkezménye:
A Vevő általi kártérítés fizetése, mely magába foglalja különösen az ebből adódóan Eladót
terhelő különböző pótdijak és többletköltségek megfizetését.
(f Vevő a gáznapi nominálástól a 7.4. pontban rögzített mértéknél nagyobb eltérés
jogkövetkezménye:
Kártérítés fizetése, mely magába foglalja különösen az ebből adódóan az Eladónál
jelentkező mérlegtartási hiba miatt fizetendő különböző pótdijak és többletköltségek
Vevőre számított részének megfizetését.
(g) A fogyasztási helyen olyan fogyasztásmérő üzemel, amely érvényes hitelesitéssel nem
rendelkezik, de annak hitelesítésére megállapodás a Vevőt kötelezi.
jogkövetkezménye:
Kártérítés fizetése, mely magába foglalja különösen az arányos díj utólagos megfizetését,
késedelmi kamat fizetése.
13.3. Nem minősül szerződésszegésnek és a Felek egyikét sem terheli a felelősség, ha
a földgáz átadás-átvétel csökkentésének vagy sziineteltetésének oka:
(a) a Rendszeni.rányító által elrendelt korlátozás vagy megszakítás. A földgáz teljesítmények
korlátozási besorolását a 18. pont tartalmazza,
b)a Rendszerirányító nem hagyja jóvá az ÜKSZ-nek megfelelően bejelentett heti fogyasztási
igény elórejelzését,
(c Vis Major,
(d) előzetesen egyeztetett tervszerű karbantartás.
13.4. A teljesítés jogszerű megtagadása Vevő nemfizetése miatt
Eladó részben vagy egészben jogszerűen megtagadhatja a teljesítést
kötelezettségének elmulasztása esetén az alábbi sorrendiség betartása mellett:

Vevő

fizetési
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(a) 30 nap fizetési késedelem esetén az Eladó fizetési felszólítást küld Vevőnek,
30 napon belül köteles a fizetési felszólításnak megfelelő tartozás kifizetésére
intézkedni és erről Eladót haladéktalanul Írásban értesíteni,

b)Vevő

(c) amennyiben a tartozás kifizetésére a fenti határidőn belül intézkedés nem történik, úgy az
Eladó a teljesítést jogszerűen megtagadhatja.
14. Felmondási okot keletkeztető súlyos szerződésszegés
a súlyos szerződésszegéssel
Súlyos szerződésszegés esetén
figyelembe véve a 13.3 pontot
a szerződésszegő Félhez
érintett Fél a Szerződést
előzetes írásbeli felszólítást követően
felmondó nyilatkozat
rntézert egyoldalú jognvilatkozattal felmondharja és a Szerződés a
kézhezvételét követő hónap utolsó napjára szólhat és szűnik meg.
—

—

—

—

14.1. Súlyos szerződésszegést követel az Eladó, ha saját hibájából:
nem megszak.ítható földgáz
(a) a 6.1 pontban szabályozott, lekötött
átadását 5 napot meghaladóan korlátozza vagy szünetelteti,
—

—

órai teljesítmény

b)gázévenként a heti felhasználói igénbejelentésben megadott napi földgáz mennyiségnél 30
napot meghaladó ideig kevesebb mennyiséget ajánl fel,
(c Forrás, vagy rendszerhasználati szerződése a Szerződés hatálya alatt lejár, vagy nem újitható
meg,
(d) csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás megindulásáról a tudomásszerzéstől
számított két munkanapon belül a Vevő értesitésének az elmulasztása,
(e) a droktartási megállapodás be nem tartása.
14.2. Súlyos szerződésszegést követ el a Vevő, ha saját hibájából:
(a) 60 naptári napon túli fizetési késedelembe esik,
b)gázévenként a földgáz átvételét szerződésbe ütközően szünetelteti,
(c) a titoktartási megállapodás be nem tartása.
15. A szerződés felmondása iHetve megszűnése
15.1. A szerződés megszűnés
A jelen Szerződés megszűnik:
(a) a lejárat napján,
b)a Feleknek közös
időpontban,

megegyezése

esetén

a

Felek megállapodásában meghatározott

(c) ha Szerzódés érvényességének feltételei hiányoznak,
(d)valamely Fél által a jelen Szerződés 15.2 pontja szerint a másik Félhez intézett
szerződésszerű felmondás esetén, a felmondásban megjelölt időpontban.
15.2. A Szerződés megszüntetése rendkívüli felmondással
15.2.1.

Felmondás az Eladó részéről

(a) a Vevő Súlyos szerződésszegése.

15.2.2.

Felinondás a Vevő részéről

A Vevő felmondhatja a jelen Szerződést az alábbi események bármelyikének bekövetkezése
esetén:
(a) az Eladó csődeljárás megindítása iránti kérelmet nyújt be az ilietékes bírósághoz; vagy ellene
felszámolási eljárás indul; vagy az Eladó közgyűlése (taggyűlése) jogutód nélküli megszűnést
kimondó határozatot hoz,
(b)az Eladó Súlyos szerződésszegése.
16. A Szerződés automatikus megszűnése
Amennyiben bármely érvényességi illetve hatályossági feltétel megszűnik, vagy amikor egyik vagy
mindkét Fél működési engedélye megszűnik, illetve visszavonásra kerül, jelen Szerződés is
automatikusan a hatályát veszti azon a napon.
Amennyiben Eladó tekintetében a fentiekben felsorolt esemény megvalósul, köteles Vevőt 2
munkanapon belül erről tájékoztatni.
Felek rögzítik, hogy függetlenül a jelen Szerződés megszűnésétől, a Szerződés szerinti pénzSzetési
kötelezettségeiket továbbra is kötelesek teljesíteni.
A Szerzódés rendes felmondással nem szüntethető meg.
17. Vis major
17.1. Egyik Fél Sem tartozik felelősséggel a jelen Szerződésben foglaltak nem, vagy nem
szerződésszerű teljesítése esetében, ha annak oka olyan, az arra hivatkozó Fél
érdekkörén kívül felmerült esemény vagy körülmény, melyet ésszerű módon nem tudott
elkerülni vagy elhárítani, és amely az arra hivatkozó Fél számára lehetetlenné teszi a jelen
Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítését. Ebben az esetben a Vis Major
fennálitára hivatkozó Fél szerződéses kötelezettségei alól olyan időtartamra és
mértékben mentesül, amely során iHetve amennyiben e kötelezettségek teljesítését a Vis
Major esemény megakadályozzs. A Vis Major eseményre hivatkozó Fél mentesülése
esetén a mentesülés mértékéig a másik Fél is mentesül a Szerződés alapján fennáHó
kötelezettségeinek teljesítése alól. E mentesítés azonban nem terjed ki a 16.2 pont
szerinti értesítési kötelezettség elmulasztására vagy a jelen Szerződés alapján esedékes
bármely összeg kiflzetésének elmulasztására.
17.2. Vis Major esemény bekövetkezte esetében az arra hivatkozó Fél a lehetséges
legrövidebb időn belül köteles a másik Felet értesíteni, és egyidejűleg tájékoztatni a Vis
Major várható időtartamáról és a jelen Szerződést érintő hatásáról. Köteles továbbá
minden tőle elvárhatót megtenni a Vis Major esemény megszüntetése, elhárítása,
következményeinek enyhítése érdekében. A Vis Major alapján szerződéses
kötelezettségei alól mentesítést kérelmező Fél a másik Fél kérésére a Vis Major esemény
fennálltát, körülményeit, hitelt érdemlő módon az annak igazolásául szolgáló
dokumentumok csatolásával igazolni köteles.
17.3. A Felek rögzítik, hogy Vis Major alatt különösen a következőket keH érteni:
(a)

illetékes hatóság cselekedete vagy mulasztása, országos sztrájk vagy munkalassítás,
természeti csapás (tűzkár, szokatlan árvíz, földrengés, stb.), radioaktív vagy kémiai
szennyezés, háborús villongás, háború, forradalom, lázadás, felkelés, zavargás, kisajátítás,

államosítás, export vagy import korlátozás, bármilyen helyi vagy Országos
szükségáflapot, valamint orosz ukrán, vagy más országok közötti gázszáflhtási vita;
—

(b)

a rendszerirányitó vagy a területileg illetékes hálózati engedélyesek kommunikációs vagy
számítógépes rendszerének olyan meghibásodása, amely a Felet meggátolja abban, hogy
a Szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesítse;

(c)

a rendszerirányító vagy a területileg iHetékes hálózati engedélyes a földgáz szállítását,
átvételét a jelen Szerződésben foglaltak maradéktalan teljesülésétől Függetlenül
felRiggeszti.

17.4. Nem minősül Vis Niajornak a Szerződés teljesítéséhez szükséges jóváhagyások,
engedélyek, felhatalmazások hiánya.
18. Földgázszáflítás korlátozása
Amennyiben a Rendszerirányító korlátozást vagy megszakítást rendelt cl a vonatkozó
jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően, akkor a tervtzett, de nem engedélyezett szállítás
tekintetében a Felek a vis maior szabályainak analóg alkalmazásával járnak cl, és az érintett
gázmennviség vonatkozásában nem tartoznak egymásnak zetési kötelezettséggel. Amennyiben a
korlátozás vagy megszakítás jogellenes volt, a Felek segítik egymást a felmerült káraik
megtéritéséért indult eljárásokban. Ha a Vevő az elrendelt korlátozást nem hajtja végre, akkor a
Vevő jogszabályok szerinti pótdijat köteles meg5zetni az Eladónak.
18.1. Korlátozás
A fóldgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a
földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről szóló 265/2009. (XII. I.)
Korm. rendelet alapján.
\
az együttműködő földgázrendszer eHátási zavara esetén köteles a rendszerirányító, a
földgázszállító, valamint a földgázelosztó utasításait végrehajtani, és az ebből fakadó terheket
jogszabályban meghatározott módon viselni kivéve, ha Vevő a jogszabályi rendelkezések alapján
nem korlátozható felhasználónak minősül.
18.2. A fogyasztási hely besorolása a korlátozási menetrendben:
nem megszakítható földgáz teljesítmény
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18.3. A Vevő korlátozási felelősének adatai;
Név

Telefon

}

Mobil

Fax

Farsang Tamás bv. őrnagy

06-26/347-655

06-30/224-437 L

06-26/347-677

BakaiMártcnnébv. ftzls.

06-26/347-655

06-30/331-8317

06-26/347-67•7

f

E-mail
farsang.tamas®bv.gov.hu
bakaine.mina®bv.gov.hu

A korlátozás végrehajtását az elrendelésben megjelölt időpontban meg kell kezdeni.
Eladó a korlátozási kategóriába besorolást elfogadottnak tekinti és földgázszolgáltatás korlátozása
esetén minden olyan intézkedést megtesz, amely biztosítja a földgázellíírást.

.4

19. Képviselet
Eladó képviselője:
Név:
Beosztás:
Telefon:
Mobil:
Fax:
E-mail:

Vevő képviselője:

Kutai Nóra
ügvfélmenedzser
06-1/482-1667
06-20/778-0011
06-1/477-1225
kutai.nora®fogaz.hu

Név:
Beosztás:
Telefon:
Mobil:
Fax:
E-mai]:

Szabó Zoltán bv. ezredes
igazgató
06-26/347-655
06-30/335-9474
06-26/347-677
szabo.zoltanbv.gov.hu

20. Titoktartási Záradék
A Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződést
a jogszabályokban meghatározott
adatszolgáltatások kivételével
harmadik fél felé teljes egészében üzleti titoknak tekintik és
akként kezelik.
—

—

Vevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy Eladó, mint ajánlattevő más felhasználók által
kezdeményezett, földgázellátásra vonatkozó pályázati eljárásokban a jelen Szerződésre a Vevő
nevének, a Szerződés időtartamának, a Szerződött Eves Mennyiségnek, valamint Vevő
referenciaként
kapcsolattartója nevének és elérhetőségi adatainak a megjelölésével
hivatkozhasson.
—

—

21. Beléptetés szabályai Vevő objektuma területére
A Vevő az objektum területére csak ellenőrzött személyeket léptet be. Eladó vagy megbízottja,
illetve a földgázelosztói engedélyes vagy megbízottja részéről belépni szándékozó személyeknek, a
személyazonosság igazolására alkalmas én-ényes, arcképes igazolvánnyal kell rendeLkezniük.
Ennek hiányában Vevő a területére történő belépést megtagadhatja. Amennyiben Eladó vagy
megbízottja, rne-e a földgázelosztói engedélyes vagy megbízottja részéről belépni szándékozó
személyek bármilyen bódító, iiietve wdatmódosító szer hatása alatt állnak, Vevő a területére
történő belépést megtagadhatja. A beléptetés esetleges megtagadásáért a Vevőt sem anyagi, sem
jogi következmény nem terheli.
22. Garancia
Eladó a saját szakmai és anyagi hátterét figyelembe véve kijelenti, Vevő számára biztosítani tudja
a szerződés szerinti földgázellátást.
23. Vegyes rendelkezések
23.1. A Vevő tájékoztatja Eladót arról, hogy a szerződés az adózás rendjéról szóló 2003. évi
XCII. tön’ény (Art.) 36/A. -ában meghatározott közbeszerzési felelősség szabálya alá
tartozik, ezért a szerződés teljesítése esetén a kapcsolódó számlák eHenértékének
megfizetése csak abban az esetben történhet meg, ha Eladó a kifizetés időpontjában a
köztartozásmentes adatbázisban szerepel, vagy az Art-ben előírt, a tényleges kifizetés
idópontjától számított 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes
adóigazolást a kiflzetőnek bemutat, átad, vagy megküld.
23.2. A Felek kölcsönösen törekednek a jelen szerződés szerinti földgáz szolgáltatás során
feHépő bármilyen kérdés jóhiszemű és konstruktív kezelésére.
23.3. Amennyiben jelen szerződés megkötésekor fennálló műszaki, gazdasági vagy jogi
feltételek alapvetően megváltoznak és ennek következtében a Felek valamelyikétől már

•

nem várható cl a szerződésben rögzítettek betartása, akkor az érintett fél írásban
igényelheti a szerződésben rögzítetteknek a megváltozott feltételeknek megfelelő
módosítását.
23.4. Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a
földgázeUátásról szóló 2008. évi XL törvény és az annak végrehajtásától szóló 0
i’2
9
1
0
9.
(I. 30.) Korm. rendelet, valamint a közbeszerzésekről szóló 2003. évi C}IX. Tv., a
Polgári Törvénykönvvről szóló 1959. évi IV. törvény, továbbá egyéb vonatkozó
jogszabályok, a Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott Magyar Földgázrendszer
Uzemi és Kereskedelmi Szabályzata, az Eladó mindenkor hatályos Földgáz kereskedelmi
üzletszabályzata az irányadóak.
23.5. A felmerülő jogvicákat a Felek elsősorban tárgyalások útján rendezik. Ha e törekvésük
eredménytelen maradna, a vitás kérdés(ek eldöntésére a hatásköri szabályoktól függően
a Vevő székhelye szerinti varosi vagy megyei biróság illetékességét kötik ki.
23.6. Jelen szerződést a Felek, mint akarawkkal mindenben megegvezőt írták aLi.
23.7. Jelen szerződés 4 egymással szó szerint megegvezó példányban készült, melyből 2-2
példány illeti meg a feleket.

Budapest, 2011. június 30.

Dr. Kökénvef\ntal bv. altábornagv
orslágos parancsnok
bv. szerv vezetője (Vevő részéről)
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Varga Valéria bv\ vezérőrnagy
országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese
gazdasági vezető (Vevő részéról)k,
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(3) bekezdése alapján

jogtanácsos (Vevő részéről)
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