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1. Az Üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások, az 
engedélyesre vonatkozó adatok

1.1. Az Üzletszabályzat tárgya

A JMT ENERGY Kft (a továbbiakban: „Kereskedő” vagy „Engedélyes”) a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban:
„Hivatal”) által 3958/2016 szám alatt kiadott földgáz-kereskedelmi működési engedély 
alapján, Magyarország területén szabad-piaci földgáz-kereskedelmi tevékenységet végez.
A jelen Üzletszabályzat tárgya a Kereskedő földgáz-kereskedelmi tevékenysége körében 
létrejövő földgáz-kereskedelmi és földgáz-nagykereskedelmi jogviszonyok általános 
műszaki, kereskedelmi, elszámolási és fizetési szerződési feltételeinek szabályozása a 
földgáz ellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: „GET”), valamint a GET 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
„Vhr.”) illetve egyéb vonatkozó jogszabály, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat, az egyéb 
szabályzatok és a földgáz-kereskedelmi működési engedély előírásainak megfelelően.
Jelen Üzletszabályzat célja, hogy a Kereskedő lehetővé tegye a felhasználók 
(továbbiakban: „Felhasználó”), illetve más engedélyesek részére az általa nyújtott 
szolgáltatások mindkét fél számára kötelező érvényű szabályainak megismerését és 
alkalmazását.

1.2. Az Üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre

Területi hatály: Az Üzletszabályzat hatálya Magyarország teljes területére kiterjed.

Személyi hatály: Jelen Üzletszabályzat hatálya kiterjed
(i) a Kereskedőre;
(ii) azokra a Felhasználókra, akik részére a Kereskedő földgáz-kereskedelmi 

szerződéssel földgázt értékesít; továbbá
(iii) azokra az engedélyesekre, akiktől a Kereskedő földgáz-nagykereskedelmi 

szerződéssel földgázt vásárol, illetve akik részére földgáz-nagykereskedelmi 
szerződés keretében földgázt értékesít.

Időbeli hatály: Jelen Üzletszabályzat a Hivatal jóváhagyását követően lép hatályba. Az 
Üzletszabályzat hatálya a hatályba lépése előtt megkötött, de hatályba lépésekor érvényben 
lévő jogviszonyokra is kiterjed és alkalmazandó. A Kereskedő az Üzletszabályzatot a 
tevékenységet érintő üzleti és / vagy a gazdasági környezetben bekövetkezett jelentős 
változás esetén, illetőleg akkor módosítja, ha azt a jogszabály-változások kötelezővé vagy 
szükségessé teszik.

Tárgyi hatály: Az Üzletszabályzat tartalmazza a Kereskedő által nyújtott szolgáltatás 
általános biztonsági, minőségi, műszaki, kereskedelmi, mennyiségi elszámolási és fizetési 
előírásait, szerződési feltételeit, a szerződésszegésre valamint a szerződés nélküli 
földgázvételezésre vonatkozó szabályokat.

A kizárólag a Kereskedőt és a Felhasználót (továbbiakban: „Felek”) érintő egyedi 
körülményeket, feltételeket a Felek között létrejött egyedi földgáz-kereskedelmi szerződés 
(a továbbiakban: „Szerződés”) tartalmazza. Kereskedő a Szerződésekben a GET a Vhr. és 
az ÜKSZ keretei között az Üzletszabályzattól eltérő feltételekben is megállapodhat a 
Felhasználókkal, ez azonban nem lehet jogszabállyal ellentétes és nem vezethet a
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Felhasználók közötti indokolatlan különbségtételhez. Az Üzletszabályzat és a Szerződés 
rendelkezési közötti esetleges eltérések esetén a Szerződés rendelkezései az irányadóak.

Kereskedő az Üzletszabályzatot, és annak bármely mellékletét vagy függelékét a Hivatal 
jóváhagyásával egyoldalúan módosíthatja. Kereskedő az egyoldalú módosításról a 
honlapon történő közzétételen kívül saját belátása szerint tájékoztathatja Felhasználóit 
külön tájékoztató levéllel, vagy egyéb írásbeli módon, pl. a számlalevélen elhelyezett 
tájékoztatással. Ha a módosítás a Felhasználó számára egyoldalúan hátrányos 
rendelkezéseket tartalmaz, a Felhasználó a honlapon történt közzététel napjától számított 
30 napon belül legalább 30 napos felmondási idővel felmondhatja a Szerződést. Ha a 
Felhasználó a Szerződést ezen határidőn belül nem mondja fel, a határidő leteltét követően 
kibocsátott első számla kifizetését úgy kell tekinteni, hogy a Felhasználó az Üzletszabályzat 
módosult rendelkezéseit megismerte és kifejezetten elfogadta.

Kereskedő az Üzletszabályzat egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Hivatal 
jóváhagyásának napját követően -  a Hivatal jóváhagyó határozatával együtt -  
haladéktalanul hozzáférhetővé teszi a honlapján.

1.3. Fogalom-meghatározások

A jelen Üzletszabályzatban használt fogalmakon a GET, a Vhr. és a GET felhatalmazása 
alapján kiadott további jogszabályokban, valamint az ÜKSZ-ben meghatározottakat, 
továbbá az alábbi fogalmakat kell érteni:

„adatfeldolgozás” az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, 
valamint az alkalmazás helyétől;
„adatfeldolgozó” az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján adatok 
feldolgozását végzi;
„adatkezelés” az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet 
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, 
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra 
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, 
va'amint az adatok további felhasználásuk megakadályozása; fénykép-, hang- vagy 
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők 
rögzítése;
„adatkezelő” az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok 
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és 
végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
„adattovábbítás” az adat meghatározott harmadik személy számára történő 
hozzáférhetővé tétele;
„adattörlés” az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé 
nem lehetséges;
„Adatvédelmi törvény” az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról 
szóló 2011. Évi CXII tv.;
„Ajánlott Küldemény” a Postatörvény 2. § 40. pontja szerinti tértivevény szolgáltatás 
nélküli, a Postatörvény 2. § 1. pontja szerinti ajánlott szolgáltatás igénybevételével 
továbbított küldemény;
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„alapdíj” az a Ft/év vagy Ft/m3/h/év-ben meghatározott díj, amelyet a 20 m3/h alatti, illetve 
a 20-100 m3/h közötti névleges (össz)teljesítményü mérővel rendelkező felhasználó a 
földgáz rendelkezésre állásáért a földgáz-kereskedelmi szerződés időtartamára fizet, és 
amely tartalmazza a rendszerhasználattal (tárolással, szállítással és elosztással) 
kapcsolatos rendszerhasználati díjakat;

„allokálás” az együttműködő földgázrendszer két egymáshoz közvetlenül csatlakozó 
rendszerüzemeltetője közötti földgáz forgalom maradéktalan felosztása az adott hálózati 
ponton érintett rendszerhasználó párokra, valamint a rendszerüzemeltetői saját 
felhasználás és elszámolási különbözeire és hálózati veszteségre, ahol az egyik 
rendszerhasználó az egyik rendszerüzemeltető, a másik rendszerhasználó a másik 
rendszerüzemeltető rendszerhasználója, illetve a Rendszerüzemeltető(k) által a 
felhasználási helyeken átadott mennyiség meghatározása;
„átadás-átvételi pont(ok)” ellenkező megállapodás hiányában

(i) szállítóvezetékről gázátadó állomáson keresztül ellátott felhasználó
esetében a szállítóvezeték mérési rendszerrel ellátott azon gázátadó 
állomásának kilépő csonkja, amely az adott Felhasználó - közvetlen vagy 
közvetett - ellátását szolgálja,

(ii) szállítóvezetékről nem gázátadó állomáson keresztül ellátott felhasználó 
esetén a szállítóvezeték azon mérési rendszerének kilépő csonkja, amely 
az adott Felhasználó - közvetlen vagy közvetett -  ellátását szolgálja,

(iii) elosztóvezetékhez csatlakozó Felhasználó esetén a Felhasználó
földgázellátásához létesített mérési rendszer(ek) kilépő csonkja(i);

„csatlakozási szerződés” a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó és a 
leendő Felhasználó, vagy a földgáztermelő között létrejött szerződés, amely biztosítja a 
Felhasználók és a földgáztermelők szállító- vagy elosztóvezetékre való csatlakozási jogát, a 
vásárolt kapacitás mértékét, valamint rögzíti a csatlakozás műszaki-gazdasági feltételeit; 
[GET 3. §3. pont]

„együttműködő földgázrendszer” az összekapcsolt szállítóvezeték, a szállító vezetékhez 
közvetlenül kapcsolódó elosztóvezeték, a földgáztároló valamint a részleges szigetüzem; 
[GET 3. § 10. pont]
„elosztóhálózat-használati szerződés” a földgázelosztó és a felhasználó között létrejött 
szerződés, amely alapján a felhasználó az elosztóvezetéket a földgázelosztói csatlakozási 
szerződésben meghatározott vásárolt kapacitás mértékéig használhatja; [GET 3. § 11a. 
pont]
„elosztóvezeték” az a csővezeték tartozékaival együtt, amelyen keresztül a földgáz 
elosztása történik, és amelynek kezdőpontja a Magyarország államhatára, a gázátadó 
állomások kilépő pontja, a földalatti gáztároló vagy a földgáztermelő üzem betáplálási 
pontja, végpontja pedig a Magyarország államhatára vagy a felhasználási hely telekhatára; 
[GET 3. § 12. pont]
„égéshő” Az a hőmennyiség, amely normál állapotú gáz egységnyi mennyiségének levegő 
(vagy oxigén) jelenlétében történő tökéletes elégésekor felszabadul, ha az égéstermékek a 
kiindulási hőmérsékletre hűlnek le, és a keletkezett víz (Fl20) cseppfolyós halmazállapotban 
van jelen.
A kiindulási hőmérséklet az un. égési referencia hőmérséklet.
„felhasználási hely” az az ingatlan, ahol a felhasználói berendezés, a gázfogyasztást 
szolgáló nyomásszabályozó, a gázmérőhely vagy a fogyasztói főcsap van; [ GET 3. § 16. 
pont]
„fizető” az a Felhasználótól eltérő, harmadik személy (természetes személy vagy jogi 
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság), aki a földgáz
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felhasználás ellenértékének és egyéb díjainak kiegyenlítését a Kereskedővel való 
megállapodás alapján tartósan vagy időlegesen vállalja, és akinek a felelőssége a 
Felhasználóval valamennyi Szerződésből eredő díj, illetve egyéb fizetési kötelezettség 
teljesítéséért egyetemleges. Amennyiben a Szerződésben fizető feltüntetésre kerül, úgy a 
Felhasználóra előírt fizetési kötelezettség kötelezettje alatt automatikusan a fizetőt is érteni 
kell, és az Üzletszabályzatban/ÁSZF-ben szereplő vonatkozó rendelkezések a fizetőre is 
irányadóak.
„fogyasztási profil”: a fogyasztási jellemzőket összefoglaló, a felhasználó
gázfelhasználásának éves, havi, napi és napon belüli mennyiségi alakulását, 
szezonalítását, hőmérsékletfüggőségét, kiterhelési jellemzőit stb. összefoglaló értékelés; 
„földgázelosztó” a Hivataltól földgázelosztásra működési engedélyt kapott földgázipari 
vállalkozás;
„földgáztárolási engedélyes” a Hivataltól földgáztárolásra működési engedélyt kapott 
földgázipari vállalkozás;
„fűtőérték” Az a hőmennyiség, amely normál állapotú gáz egységnyi ennyiségének levegő 
(vagy oxigén) jelenlétében történő tökéletes elégésekor felszabadul, ha az égéstermékek a 
kiindulási hőmérsékletre hűlnek le, és a keletkezett víz (H20) gőz halmazállapotban van 
jelen. [ÜKSZ 2.26. pont]
A fütőérték a képződött vízgőz párolgáshőjével kisebb az égéshőnél.
„gázév” a tárgyév október 1-jei gáznap kezdetétől a tárgyévet követő év szeptember 30-ai 
gáznap végéig terjedő időszak;
„gáztechnikái normál köbméter vagy [m3]” az a gázmennyiség, amely 1 m3 térfogatot 
foglal el 288,15 °K (15°C) hőmérsékleten és 101325 Pa nyomáson; [ÜKSZ 2.31. ponf\ 
„havária”: az összekapcsolt földgázszállító, földgázelosztó, földgáztároló és gáztermelő 
rendszer tervszerű, normál üzemmenetétől eltérő olyan, a földgázkereskedő által nem 
befolyásolható okokból bekövetkező üzemállapot (pl. létesítményekben bekövetkezett törés, 
felszakadás, kilyukadás, tűz, robbanás), melynek következtében ellátás biztonság 
csökkenés, súlyos környezetszennyezés, közveszély keletkezhet és a felhasználók 
gázellátása korlátozottá válik, illetve a gázátadó állomáson a normál üzemmeneten kívüli 
üzemi paraméterek keletkeznek;
„kapacitás” a szállító- és elosztóvezeték adott pontjának, valamint a földgáztárolónak 
időegységre vonatkoztatott teljesítő képessége;
„korlátozás” földgázellátási zavar esetén az egyes korlátozási kategóriákba besorolt 
felhasználók gázfogyasztásának csökkentése vagy megszüntetése annak érdekében, hogy 
az együttműködő földgázrendszeren vagy annak egy részén a hidraulikai egyensúly 
fenntartható vagy helyreállítható legyen; [GET 3. § 46. pont]
„másodlagos kapacitáskereskedelem” a rendszerhasználók által lekötött, de fel nem 
használt szállítói, tárolói, elosztói kapacitásoknak az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint 
történő továbbértékesítése;
„MER szerinti fűtőérték” a földgázszállító által publikált, a földgázszállító rendszer átadás
átvételi pontjainak földgáz minőség elszámolási rendjében szereplő, gázévre vonatkozó 
éves súlyozott átlag fűtőérték;
„nyilvántartott kapacitás” a Felhasználó által az éves kapacitás-lekötési folyamatban 
hosszú távú szerződéssel leköthető, a rendszerüzemeltetőnél garantáltan rendelkezésre 
álló kapacitás, amely a Vhr.- ben előírt energia egységben kifejezett két kapacitásértékkel - 
kiadási ponti és forrásoldali kapacitásigénnyel - szerepel a rendszerüzemeltető 
nyilvántartásában;
„POD (Point of Delivery)” - Felhasználók felhasználási helyének egyértelmű azonosítására 
szolgáló minden felhasználói mérési ponthoz hozzárendelt egyedi azonosító;
„Postatörvény” a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény;
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„profil alapú elszámolási rendszer” a 100 m3/óra és annál kisebb mérőteljesítménnyel 
rendelkező háztartási és nem háztartási felhasználók fogyasztásának előzetes gáznapi 
elszámolása (allokálása) a földgázelosztó által, ha a Felhasználó nem rendelkezik 
távlehívható fogyasztásmérő készülékkel; [ÜKSZ 2.64. ponf]
„Rendszerhasználó”; az a felhasználó, földgáztermelő, földgázkereskedő - beleértve a 
korlátozott földgázkereskedelmi engedélyest és az egyetemes szolgáltatót is illetve 
rendszerüzemeltető, aki rendszerhasználati szerződés alapján a földgázrendszer 
kapacitását leköti, vagy azt földgáz betáplálására vagy vételezésére igénybe veszi; [GET 3. 
§ 51a. ponf] „rendszerüzemeltető” a szállítási rendszerüzemeltető, a földgáztárolói 
engedélyes és a földgázelosztó; [GET 3. § 52a. pont]
„szabályzatok” a GET mindenkori rendelkezései szerint ilyennek minősülő szabályzatok; 
„szállítási rendszerüzemeltető” a földgázszállítást, a szállítóvezeték üzemeltetését, 
karbantartását és fejlesztését végző engedélyes; [GET 3. § 53a. ponf]
„személyes adat” az érintettel kapcsolatba hozható valamint az adatból levonható, az 
érintettre vonatkozó következtetés;
„teljesítmény” az a Felhasználó által szerződött, az átadási-átvételi ponton biztosított 
időegységre vonatkoztatott gázmennyiség, amelyet rendelkezésre kell tartani a 
szerződéses időszak alatt. A Földgáz teljesítmény megállapodás szerint megszakítható és 
nem-megszakítható teljesítményre osztható;
„Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (ÜKSZ)” az együttműködő földgázrendszer technikai 
működésére, valamint a kereskedelmi folyamatra vonatkozó főbb szabályokat tartalmazó, a 
Hivatal által jóváhagyott szabályzat; [GET 3. § 64. ponf]
„üzemzavar" minden olyan a földgáz termelését, tárolását, szállítását, elosztását korlátozó 
vagy megszüntető esemény, amelynek oka az együttműködő földgázrendszer normál 
üzemmenettől eltérő olyan működése, amelynek következménye veszélyeztetés vagy 
földgázellátási zavar, és amely egy vagy több felhasználó földgázellátásának szünetelését 
okozza; [GET 3. § 65. pont]
„vásárolt kapacitás” felhasználási helyen vagy szállítóvezetékhez közvetlenül csatlakozó 
felhasználó esetén a szállítórendszer érintett kiadási pontján a felhasználó, vagy 
földgázszállító vagy földgázelosztó rendszer betáplálási pontján a földgáztermelő által 
megvásárolt vagy egyéb jogcímen, igazolt módon megszerzett kapacitás; [GET 3.§ 67. 
ponf]
„végszámla” a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnését követően mérőállás alapján 
kiállított számla.

1.4. Az Engedélyesre vonatkozó adatok

Az Engedélyest tulajdonosai határozatlan időtartamra hozták létre. Az Engedélyes üzleti 
éve minden év január 1-én kezdődik és december 31-én ér véget.

2. Az Engedélyes által végzett tevékenység és a nyújtott szolgáltatások bemutatása, 
Engedélyes által ellátott felhasználói csoportok felsorolása

A társaság megnevezése: JMT ENERGY Energia Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság / JMT ENERGY Kft.
A társaság angol megnevezése: JMT ENERGY Energy Trade and Service Limited Liability 
Company
Company: JMT ENERGY Ltd.
A társaság székhelye: 1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2.
A társaság levelezési címe: 1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2.
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Cégjegyzékszám: 01-09-915188 
Adószám: 14686694-2-41 
Honlap: www.jmtenergy.com

A Kereskedő fő tevékenysége a földgáz rendszeres és ellenérték fejében történő vásárlása 
és értékesítése, valamint a földgázellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. A 
Kereskedő a vele szerződéses kapcsolatban álló Felhasználók, illetve más engedélyesek 
számára biztosítja a megkötött szerződésben foglalt feltételek szerinti földgázellátást, illetve 
más egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat megállapodás tárgyát képező díj ellenében.

Kereskedő az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
• Földgáz értékesítése:

- Felhasználóknak;
- földgáz-kereskedelmi engedélyeseknek;
- szállítási rendszerüzemeltetőnek, földgázelosztónak, illetve tárolói 

engedélyesnek.

A földgáz értékesítéshez kapcsolódóan díjmentesen, illetve meghatározott díj ellenében:
- a szerződött földgáz mennyiség biztosítása a szerződésben meghatározott átadási 
pontokon;
- mennyiségi és pénzügyi elszámolások;
- szerződésben meghatározott adatszolgáltatások, valamint tanácsadás biztosítása;
- folyamatos ügyeleti szolgálat (diszpécserszolgálat);
- a gázfogyasztás szezonális és rövid távú kiegyenlítése;
- másodlagos kapacitás és földgáz kereskedelem;
- nominálás, informatikai platformhoz való csatlakozás.

A Kereskedő által nyújtott szolgáltatások igénybevételére a jelen Üzletszabályzat, illetve az 
Engedélyes által elkészített Általános Szerződéses Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) 
alapján megkötött Szerződés keretében kerülhet sor. A Kereskedő által biztosított 
szolgáltatások díja a versenypiaci szabályok figyelembevételével kerül meghatározásra.

A Kereskedő által ellátott felhasználói csoportok különösen az alábbiak:
■ Az üzemi paraméterek alapján 20 - 100 m3/h közötti gáztechnikái normálállapotra 
átszámított névleges (össz)teljesítményű gázmérővel rendelkező felhasználási helyek 
(továbbiakban 20- 100 m3/h közötti felhasználási helyek);
• Az üzemi paraméterek alapján 101 - 500 m3/h közötti gáztechnikái normálállapotra 
átszámított névleges (össz)teljesítményű gázmérővel rendelkező felhasználási helyek (min. 
3131 MJ/h kapacitás-lekötésű), (továbbiakban 101-500 m3/h közötti felhasználási helyek); 
és
■ Az üzemi paraméterek alapján 500 m3/h feletti gáztechnikái normálállapotra átszámított 
névleges (össz)teljesítményű gázmérővel rendelkező felhasználási helyek (továbbiakban 
500 m3/h feletti felhasználási helyek);

A Kereskedő nem lát el sem egyetemes szolgáltatásra jogosult, sem közintézményi 
Felhasználókat., illetve távhőtermelő engedélyest sem.

3. A külső környezettel, felügyeleti szervekkel, felhasználókkal és 
rendszerüzemeltetőkkel való kapcsolat
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3.1. Felügyeleti szervekkel való kapcsolat 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

A Hivatal a GET-ben meghatározott jogkörei alapján biztosítja a Kereskedő hatósági 
előírásoknak és jogszabályoknak megfelelő működését, valamint ellátja a Kereskedő 
hatósági felügyeletét. E körben a Hivatal feladata különösen az engedélyköteles 
tevékenység gyakorlásához szükséges engedélyek kibocsátása, az engedélyesek által 
kidolgozott Üzletszabályzat jóváhagyása.
A Hivatal jár el a hatáskörébe tartozó felhasználói panaszok ügyében, így különösen az 
elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a földgáz-ellátásból történő, 
fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás 
rendezését követően a felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó 
rendelkezések lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználókkal szembeni megsértése 
esetén.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az Adatvédelmi törvény szerint, 
bejelentés alapján vizsgálatot folytat az adatvédelmi törvényben foglalt kötelezettségek 
teljesítésének vagy megszegésének ellenőrzésére.

3.2. Felhasználókkal való kapcsolattartás szervezete és működése

Kereskedő a Felhasználókkal kötött Szerződésekben minden esetben rögzíti a 
szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatos kérdésekben nyilatkozatok megtételére jogosult 
személyek (kijelölt kapcsolattartók) elérhetőségi adatait (név, telefon, telefax, email). A 
Kereskedő több kapcsolattartót jelöl meg a Szerződésekben elkülönült hatáskörrel. A 
Kereskedő által a Szerződésekben kijelölt kapcsolattartók az alábbiak:

- Szerződéses kapcsolattartó;
- Számlázási és mérési, elszámolási kapcsolattartó;
- Pénzügyi kapcsolattartó;
- Nominálási kapcsolattartó;

A Felhasználókkal, illetve a felhasználói érdekképviseleti szervezetekkel történő közvetlen 
kapcsolattartás biztosítására, a bejelentések intézésére, a panaszok kivizsgálására, a 
földgáz-kereskedelmi szerződéssel kapcsolatos ügyintézésre a Kereskedő személyeses, 
telefonon, elektronikusan és írásban elérhető ügyfélszolgálatot tart fenn. A Kereskedő 
ügyfélszolgálatának elérhetősége az Üzletszabályzat 1. sz. mellékletében szerepel.

Kézbesítési szabályok

A Szerződéssel kapcsolatos írásbeli értesítések, nyilatkozatok és megkeresések az 
alábbiak szerint tekintendők kézhez vettnek és hatályosnak:

a) Személyes átadás esetén az átadás napján;
b) Futárszolgálat igénybevétele esetén a kézbesítés igazolt napján;
c) A kapcsolattartásra megadott levelezési címre küldött levelet a feladástól 

számított 5. munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni; ha tértivevényt is 
alkalmaztak, akkor a tértivevény címzett általi aláírásának napján, ha a 
küldemény a tértivevény tanúsága szerint az „átvételt megtagadta” jelzéssel
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kerül vissza a kézbesítés megkísérlésének napján, ha „nem kereste” jelzéssel 
kerül vissza, a postai kézbesítés megkísérlésének napját követő 10. 
munkanapon;

d) Telefax esetén a sikeres adatátvitel visszaigazolásáról érkezett igazolás 
szerinti időpont; munkanapokon a 16 óra utáni kézbesítés esetén, vagy 
munkaszüneti napokon, a sikeres adatátvitelt követő munkanap 9.00 óra.

e) Elektronikus levél útján történő megküldés esetén -  ha a küldő fél nem kap 
hibaüzenetet -  az elektronikus levél megküldésének napján, amennyiben a 
küldés munkanapokon 16 óra előtt történik; 16 óra utáni időpontban vagy 
munkaszüneti napon történő küldés estén a következő munkanapon.

3.3. A Felhasználók részére rendszeresen nyújtott és földgáz-kereskedelmi szerződés 
alapján nyújtható információk

A Felhasználók számára a földgáz-kereskedelmi szerződés alapján nyújtható információk 
körét az Kereskedővel megkötött vagy megkötésre kerülő Szerződés mellékletét képező 
ÁSZF-ben leírtak rögzítik. Ennek keretében Kereskedő az alábbiakkal kapcsolatban biztosít 
információkat a Felhasználók részére:

- a hazai gázpiac működése;
- az Engedélyes gázipari tevékenysége;
- az Engedélyes által nyújtott szolgáltatások;
- földgázpiaci trendek, prognózisok;
- árképzés;
- új felhasználó csatlakozásának és ellátásának rendje;
- szerződéskötés folyamata;
- szerződött Felhasználók jogi, gázüzleti tájékoztatása;
- a napi Felhasználói és kereskedői adatszolgáltatás és kapcsolattartás rendje;
- gázellátási zavar esetén követendő eljárás;
- a Felhasználó fogyasztási adatai;
- kereskedőváltás;
- egyéb, az Üzletszabályzat által nem szabályozott Felhasználói igények 

kielégítésének rendje; és energiahatékonysággal kapcsolatos tájékoztatás

Engedélyes elektronikus honlapot üzemeltet, ahol közzéteszi a mindenkor hatályos 
Üzletszabályzatát, az ÁSZF-et, a tervezett módosításokat, valamint a Hivatal által kiadott 
földgáz-kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos határozatokat, amennyiben erre a 
Hivatal a Kereskedőt kötelezi.

Kereskedő köteles a Felhasználót szerződéskötés és szerződésmódosítás során 
tájékoztatni a szolgáltatási területén az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítását végző 
energetikai tanúsítók, valamint az energetikai auditálást végző személyek és szervezetek 
elérhetőségéről, továbbá az energiahatékonyság javítását célzó intézkedések, programok 
hozzáférhetőségéről, valamint ezen információkat a honlapján közzétenni és 
ügyfélszolgálatán térítésmentesen a Felhasználók rendelkezésére bocsátani. Kereskedő 
köteles továbbá a Felhasználót a szerződéskötés és szerződésmódosítás során tájékoztatni 
a szolgáltatási területén működő, energetikai fogyasztói tanácsadó vagy érdekvédelmi 
szervezetek elérhetőségéről (beleértve internetes honlapjuk elérhetőségét), amelyek 
tájékoztatást nyújthatnak energiahatékonyságot javító intézkedésekről és programokról, az 
energiafogyasztásra vonatkozó referenciaértékekről, valamint a földgázzal működő 
berendezések fogyasztáscsökkentésével kapcsolatos leírásokról.
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A Felek a Szerződés teljesítése során kötelesek egymást minden lényeges körülményről 
megfelelő időben és módon tájékoztatni.

3.4. Rendszerirányítóval, rendszerüzemeltetőkkel való kapcsolat

Kereskedő a rendszerszintű szolgáltatásra vonatkozóan szerződéses kapcsolatban áll a 
rendszerirányítási engedélyessel, szállítási rendszerüzemeltetővel, földgáztárolói és 
elosztói engedélyesekkel. Engedélyes a Felhasználóval kötött Szerződésben foglaltak 
teljesítése érdekében együttműködik a rendszerüzemeltetőkkel a szállítóvezeték, az 
elosztóvezeték, illetve a tárolók kapacitásának a jogszabályok és a Szabályzatok szerinti 
kapacitás-lekötési szerződésekkel történő lekötésével összefüggésben.

A Felhasználó a nyilvántartott betáplálási és kiadási ponti kapacitásainak lekötési jogát a 
Szerződés aláírásával, annak időtartamára, az abban foglalt mértékig a Kereskedőnek 
átadja. Kereskedő a Felhasználótól kapott kapacitás lekötés jogát harmadik fél részére 
átadhatja. Ha a Szerződés bármely módon megszűnik, a megszűnés napjával a 
kapacitáslekötési jog visszaszáll a Felhasználóra. Főszabály szerint az Engedélyes 
közvetlenül köti meg a rendszerüzemeltetővel az adott felhasználási helyre vonatkozó 
kapacitáslekötési szerződést, melynek keretében leköti a felhasználási helyre vonatkozó 
kapacitásokat. A fizetendő rendszerhasználati díjakat ez esetben az Engedélyes a 
rendszerhasználati díjakat közvetített szolgáltatásként számlázza tovább a Felhasználónak.

A rendszerüzemeltetők az általuk üzemeltetett földgáz-rendszerhez kapcsolódó, a 
Kereskedővel szerződéses jogviszonyban álló Felhasználók vételezési, illetve betáplálási 
adatait haladéktalanul továbbítják az Engedélyesnek a Szabályzatoknak megfelelően. A 
földgázelosztó a Vhr.-ben meghatározottak szerint nyilvántartja az elosztóvezetékről 
vételező felhasználási helyek azonosítóit, a fogyasztási és kapacitás adatait, amelyeket a 
felhasználási helyen vételező Felhasználó vagy az általa megnevezett földgázkereskedő 
kérésére köteles átadni.

4. Általános földgázellátás-biztonsági, adatvédelmi és környezetvédelmi előírások

4.1. A felhasználók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák és az ellátást 
biztosító rendelkezések

A Felhasználók Kereskedő általi biztonságos ellátására az alábbiak nyújtanak garanciát:
- szakember-állomány;
- megfelelő anyagi és tárgyi feltételek;
- a Felhasználói igényeket kiszolgálni képes szervezet;
- a kereskedelmi tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, módszerek és 

technológiák;
- az ÜKSZ vonatkozó rendelkezéseit kielégítő adatforgalmi és információs 

rendszer;
- a földgázbeszerzésre kötött szerződések, valamint a szállítói, elosztói és 

tárolói rendszerüzemeltetőkkel kötött szerződések;
- az engedélyköteles tevékenység folytatásához szükséges hatósági 

engedélyek folyamatos rendelkezésre állása, megléte.
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A Kereskedő szerződéses háttere garantálja a vele szerződéses jogviszonyban álló 
Felhasználók biztonságos ellátását:

a) a Felhasználók ellátásához szükséges földgázt a vele földgáz
nagykereskedelmi szerződéses jogviszonyban álló kereskedőktől a földgáz
nagykereskedelmi szerződéseiben meghatározott áron átveszi;

b) folyamatosan rendelkezik a rendszerirányítóval és a rendszerüzemeltetőkkel 
kötött hatályos együttműködési, kapacitás-lekötési és rendszerhasználati 
szerződésekkel, és a vele szerződéses jogviszonyban álló Felhasználók 
ellátásához szükséges rendszerkapacitásokat a Felhasználókat megillető 
kapacitás-lekötési jogok alapján leköti.

A Kereskedő földgázforrásaival úgy gazdálkodik, hogy a Felhasználóival megkötött 
Szerződéseiben vállalt földgáz-átadási kötelezettségeit -  a szállítói vagy elosztói rendszer 
karbantartása, üzemzavar, havária, vis maior esetét kivéve -  maradéktalanul ki tudja 
elégíteni.

Az üzemzavar, karbantartás vagy a Kereskedő tevékenységétől független okból 
bekövetkező forráshiány miatt elrendelt fogyasztási korlátozás - függetlenül, hogy milyen 
okból és milyen felhasználói körben került elrendelésre - minden esetben a szolgáltatás 
jogszerű megtagadásának minősül.

Kereskedő a Vhr. 11. mellékletének 1. pontja szerinti "2H" minőségű földgázt értékesít, 
amelynek részletes minőségi előírásait a jelen Üzletszabályzat 5. pontja tartalmazza.

4.2. Az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok (a szerződő fél kezelt adatainak köre, a 
személyes adatok kezelésének rendje és a személyes adatokhoz fűződő jogok 
megsértése esetén alkalmazandó eljárásrend)

4.2.1. Az adatvédelem alapelvei, célja, az adatok kezelése

Kereskedő a GET 125. § (1) alapján az engedélyköteles tevékenység végzése, a 
Szerződések tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel 
kísérése, az azokban meghatározott díjak számlázása, továbbá a Szerződésekből eredő 
egyéb követelések érvényesítése és az ÜKSZ-ben foglalt együttműködési, adatszolgáltatási 
kötelezettségek teljesítése céljából kezelheti a Felhasználó, valamint a Vhr. 1. § (1) 4. 
pontjában meghatározott fizető azonosításához szükséges és elégséges személyes 
adatokat.

Az adatvédelem körében a Kereskedő, mint adatkezelő elsődleges feladata, hogy 
meghatározza az általa kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint 
biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek 
érvényesülését, és megakadályozza a felhasználói adatokhoz való jogosulatlan 
hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy 
felhasználását.

A Felhasználó azonosításához a természetes személy felhasználó esetén neve, lakcíme, 
születésének helye és ideje, valamint anyja neve, nem természetes személy felhasználó 
esetén elnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma (egyéb nyilvántartási száma) 
szükséges.

JMT ENERGY Kft.
Földgáz-kereskedelmi
ÜZLETSZABÁLYZATA
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A Felhasználó azonosításához szükséges adatain kívül a Kereskedő s a következő 
adatokat kezeli:

- a Felhasználási hely azonosítója (POD);
- vételezés időtartama;
- vételezett földgáz mennyisége;
- a kiszolgáláshoz szükséges kapacitások mértéke;
- a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok;
- a szerződések megkötésének és felmondásának (megszűnésének) 

eseményei;
- a Felhasználó erre vonatkozó megbízása esetén a Felhasználó 

elosztóhálózat-használati és földgáz-kereskedelmi szerződéseinek 
megbízottként történő összevont kezelésére vonatkozó információ;

- bármely egyéb olyan adat, amely a szerződéses jogviszony időtartama alatt 
az Egyedi Szerződésben foglaltak teljesítése érdekében szükséges.

Kereskedő a tudomására jutott adatokat és információkat a hatályos jogszabályok 
előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli, azokat az alábbiakban foglalt kivételekkel 
harmadik személyeknek nem továbbítja. Kereskedő minden tőle elvárhatót megtesz az 
általa kezelt adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, 
törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelméért.

4.2.2. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

A Felhasználó 4.2.1. pontban meghatározott adatai a GET. 125. § (4) bekezdés alapján 
átadhatók:

a) azoknak a természetes személyeknek vagy gazdálkodó szervezeteknek, akik 
megbízás alapján a szerződés megkötését, a leolvasást, a számlázást, a 
kézbesítést, a díjfizetések és követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, 
a felhasználási helyek műszaki kivitelezését, felülvizsgálatát, ellenőrzését, 
kikapcsolását illetőleg az ügyfélszolgálati tevékenységet végzik;

b) a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály vagy a 
szerződő felek megállapodása alapján jogosult szervezetek részére;

c) a Hivatalnak;
d) a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, továbbá a 

közvádas bűncselekmények üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező 
nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, az ügyésznek, 
valamint a bíróságnak;

e) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi Lili. törvény előírásai szerint a 
végrehajtónak,

f) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak.

A fenti a)-c) és e) pontokban meghatározott szervezeteknek történő adatátadás esetén 
Kereskedő az adatok átadásával egyidejűleg értesíti a Felhasználót. Az értesítés 
megvalósulhat a jogszabályi rendelkezésre vagy jelen Üzletszabályzatra történő 
hivatkozással. Felhasználó a Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a 
Kereskedő a Felhasználó adatait rögzítse, azokat számítástechnikai eszközökkel 
automatizáltan feldolgozza és elemezze.

A Felhasználóhoz kapcsolódó valamennyi olyan dokumentumot vagy ezen dokumentumok 
informatikai rendszerben rögzített adattartalmát, melyek gazdasági esemény megtörténtét
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dokumentálják, és így számviteli bizonylatnak minősülnek, a Kereskedő a hatályos adó- és 
számviteli szabályokban meghatározott megőrzési időig tárolja. Ilyen dokumentumnak 
minősülnek különösen a Szerződések és az azokhoz kapcsolódó dokumentumok, azok 
módosításai, az azokon alapuló számlák, befizetési bizonylatok, ellenőrzések, 
beavatkozások bizonylatai, dokumentumai. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, 
hogy a Kereskedő a Felhasználó által megadott adatokat kezelje a közöttük lévő jogviszony 
teljesítésének és a földgáz kereskedelmi tevékenység ellátásának céljából, a cél 
megvalósulásához szükséges ideig.

4.2.3. A Felhasználó jogai

Az Adatvédelmi törvény 14. §-a alapján Felhasználó a Kereskedőtől tájékoztatást kérhet 
személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a 
jogszabálynak megfelelő adatkezelések kivételével -  törlését vagy zárolását. Amennyiben a 
fent hivatkozott eljárást nem tartja kielégítőnek, abban az esetben a Felhasználó a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Felhasználó jogainak megsértése esetén, valamint az Adatvédelmi törvényben 
meghatározott más esetekben az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az 
Adatvédelmi törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.

4.3. A környezetvédelmi előírások és az előírást biztosító rendelkezések

A Kereskedő alapvető célkitűzése, hogy tevékenységét a mindenkori környezetvédelmi 
előírásokkal és elvárásokkal összhangban fejtse ki. Kereskedő környezetvédelemmel 
kapcsolatos tevékenységét, feladatait a GET, a Hivatal által kiadott működési engedély, 
valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili. törvény 
szabályozza.

JMT ENERGY Kft.
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5. A földgáz-kereskedelmi szolgáltatások és a forgalmazott földgáz minőségi 
követelményei

5.1. A földgáz-kereskedelmi tevékenység Engedélyes által biztosított minőségi 
jellemzői

Kereskedő az MSZ EN ISO 9001:2008 számú szabványnak megfelelő folyamat-alapú, 
rendszeresen auditáltatott minőségirányítási rendszerrel rendelkezik, amelynek lényege, 
hogy a folyamatokat átláthatóvá, mérhetővé és hatékonyabbá, tehát a költségek 
szempontjából előnyösebbé teszi. A rendszer lehetőséget nyújt a folyamatok minőségének, 
eredményességének, hatékonyságának folyamatos fejlesztésére, amellyel elérhető, hogy a 
Felhasználók mindig elégedettek legyenek a nyújtott szolgáltatás színvonalával, és amely 
biztosítja, hogy a földgáz-kereskedelmi tevékenység megfeleljen a minőségpolitikájában 
megfogalmazott elvárásoknak.

Az együttműködő földgázrendszerben a minőségi követelményeknek való megfelelés közös 
cél, amelyet az engedélyesek saját tevékenységük és egymással való együttműködésük 
során valósítanak meg.

A Kereskedő által nyújtott szolgáltatások minőségi jellemzői megfelelnek a jogszabályok és 
az ÜKSZ rendelkezéseinek, valamint a Felhasználókkal kötött Szerződésekben rögzített 
feltételeknek. A Kereskedő által nyújtott szolgáltatások és termékek a jogszabályoknak, 
szabványoknak történő megfelelősségét az Kereskedő szerződéses partnereivel fennálló 
szerződései garantálják.

A Kereskedő tevékenységének minőségügyi követelményeit
a) az értékesített földgáz minőségi előírásaira vonatkozó szabványok, szabályok 

és eljárásrend betartásával;
b) szolgáltatása feltételeinek, színvonalának a Hivatal által hozott 

határozatokban foglaltak betartásával és a Szerződésekben történő részletes 
meghatározásával; és

c) egyéb intézkedéseken és eljárásokon (pl. felhasználói elégedettség mérés) 
keresztül biztosítja.

5.2. A forgalmazott földgáz minőségi előírásai

A Kereskedő általános kereskedelmi célra a földgáz minőségére vonatkozó mindenkori 
szabványnak megfelelő minőségű földgázt értékesít. Egyedi igény alapján gázértékesítési 
szerződésükben a felek más minőségben is megállapodhatnak, amennyiben ahhoz a 
szolgáltatást nyújtó rendszerüzemeltető engedélyesek is hozzájárulnak.

A földgáz összetételének, sűrűségének és fűtőértékének mérése a Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: „MKEH”) vagy jogelődje által hitelesített 
gázkromatográffal történik. A Kereskedő által vásárolt földgáz csak akkor kerül az 
együttműködő földgázrendszerbe betáplálásra, ha az megfelel a szabvány
követelményeinek. A relatív sűrűség és fűtőérték kiszámítását a földgáz összetételéből az 
„MSZ ISO 6976:1997 -  a hőértékek, a sűrűség, a relatív sűrűség és a Wobbe-szám 
számítása a földgáz összetételből” szabvány szerint kell elvégezni.

JMT ENERGY Kft.
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A földrajzi elhelyezkedésből adódóan a gáz minősége, fűtőértéke esetlegesen változhat. A 
földrajzi elhelyezkedéstől függő szerződött fűtőértéket és a megengedett eltérést a 
Szerződések tartalmazzák.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy azon átadás-átvételi pontok (telephelyek) esetében, 
melyek közvetlenül, vagy közvetetten nem azonos szállítórendszeri kiadási ponthoz 
csatlakoznak, az átadott/átvett földgáz minősége eltérhet az együttműködő földgázrendszer 
fizikai sajátosságaiból adódóan.

További minőségi kritériumok a Vhr. 11. sz. mellékletében találhatóak.

A földgáz szagosítása a szállítási rendszerüzemeltető kötelezettsége. A 
rendszerüzemeltető a szaghatás megfelelőségét a minőségirányítási rendszerben 
meghatározott eljárásrend alapján ellenőrzi és dokumentálja.

5.3. A gázminőség ellenőrzésének eljárásrendje

A földgáz minőségi jellemzőit (összetevőinek koncentrációja, relatív sűrűség, fűtőérték, 
égéshő, Wobbeszám) a szállítási rendszerüzemeltető a szállítórendszeren beépített 
folyamatosan üzemelő földgáz kromatográffal méri, illetve az ellenőrzéseket akkreditált 
laboratóriumban végzi.

A minőségi paramétereket és azok ellenőrzésének részletes szabályait az ÜKSZ 
tartalmazza.

Ha a földgáz minőségi paraméterei nem elégítik ki a Szerződésben rögzített határértékeket, 
a Kereskedő a Felhasználót az eltérés várható vagy bekövetkezett mértékéről, annak 
tudomására jutását követően 24 órán belül értesíti.

Amennyiben a minőségváltozás a Szerződésben kikötöttnél nagyobb mértékű, a 
Felhasználó az értesítést vagy a minőségváltozást követően igényelheti a gáz átadásának 
szüneteltetését anélkül, hogy a szerződésszegés esetére meghatározott 
jogkövetkezmények rá nézve beállnának. Abban az esetben, ha az átadott földgáz 
minősége eltér a Szerződésben meghatározott minőségtől, amelyre vonatkozóan a 
Kereskedő a Felhasználót a meghatározott módon és időben értesítette, azonban a 
Felhasználó az ellen kifogást 2 munkanapon belül nem emel, akkor a gázminőséget 
szerződésszerűnek kell tekinteni.

A földgáz minőségi hibáját az észleléstől számított 24 órán belül a Felhasználónak írásban 
kell bejelentenie, majd a minőségi hiba részletezésére további 48 órán belül van 
lehetősége. A minőségi hiba tényét az elszámolási időszakra vonatkozó 
jegyzőkönyvezéskor is rögzíteni kell. A megadott határidőkön túl a Kereskedő felé minőségi 
kifogás nem érvényesíthető.

Ha a Felhasználó mintával rendelkezik a kifogásolt gázból, akkor annak vizsgálatáról a 
Felek megegyezni törekszenek. Megegyezés hiányában a mintát a MKEH-ba kell szállítani 
döntő vizsgálat céljából.

Amennyiben a Felhasználó minőségi reklamációját a Kereskedő nem ismeri el és a 
Felhasználó mintával nem rendelkezik, a Kereskedő a rendelkezésére álló dokumentumok
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alapján állapítja meg a kifogásolt időszak tényleges gázminőségét. További 
véleményeltérés esetén a Felek szakértők, az MKEH, illetve egyéb akkreditált szervezet 
bevonásával kísérlik meg a megegyezést.

Amennyiben a Kereskedő a Felhasználó 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 részmennyiségekre is vonatkozhat.

Tekintettel arra, hogy a Felhasználó közvetlen -  fizikai -  ellátását a területileg illetékes 
rendszerüzemeltető végzi, a Felhasználó fizikai ellátását végző területileg illetékes 
rendszerüzemeltető érdekkörében bekövetkező minőségi hibás teljesítésért a területileg 
illetékes rendszerüzemeltető tartozik felelősséggel.
Kereskedő vállalja, hogy amennyiben a földgáz minőségi jellemzőinek módosítását tervezi, 
arról a Felhasználót előzetesen, megfelelő időben értesíti. A földgáz minőségének 
megváltoztatásával kapcsolatos tevékenységeket és ezek időbeli ütemezését a Felek 
előzetesen egyeztetik.

6. A felhasználói igény kielégítésének módjai és részletes szabályai, valamint a 
felhasználónál történt változások bejelentésének szabályai

6.1. Az igénybejelentő részére történő tájékoztatás rendje és szabályai

Mind a Felhasználó, mind a Kereskedő jogosult a másik felet földgáz-kereskedelmi 
szerződés megkötése céljából megkeresni. Ennek érdekében a Felhasználó, mint 
igénybejelentő ajánlattételi felhívást, a Kereskedő pedig szerződéses tájékoztató anyagot 
vagy szerződéses ajánlatot küld a másik fél részére.

Kereskedő az igénybejelentő megkeresésére legkésőbb 15 naptári napon belül nyilatkozik, 
hogy tud-e szerződési ajánlatot küldeni az igénybejelentőnek. Abban az esetben, ha az 
igénybejelentés hiányos vagy ajánlat elkészítésére nem alkalmas, Kereskedő az 
igénybejelentés kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül köteles az igénybejelentőt 
hiánypótlásra felszólítani a hiányok pontos megjelölésével. Ha a jelzett igény kielégítésére 
mind földgázmennyiségi, mind kapacitás oldalról lehetőség van, akkor a Kereskedő a fenti 
igénybejelentés, illetve hiánypótlás kézhez vételétől számított 15 naptári napon belül 
elkészíti szerződéses ajánlatát.

Kereskedőt nem terheli ajánlattételi kötelezettség, szerződéses ajánlatait a mindenkori 
üzleti, piaci, jogszabályi viszonyoknak megfelelően teszi meg.

Kereskedő az igénybejelentő részére, saját mérlegelése szerint, vagy indikatív (felhívás 
szerződéskötésre) vagy kötelező érvényű ajánlatot tesz. Indikatív ajánlat esetén a 
Kereskedő felhívja az igénybejelentőt, hogy amennyiben elfogadja a Kereskedő indikatív 
ajánlatában rögzített feltételeket, akkor az indikatív ajánlatban egyedileg meghatározott 
időtartamon belül, küldje el kötelező érvényű ajánlatát az Kereskedőnek. Amennyiben az 
igénybejelentő a Kereskedő indikatív ajánlatában rögzített feltételeket nem fogadja el, 
Kereskedő egyeztetést kísérel meg az igénybejelentővel a feltételek mindkét fél igényeit 
kielégítő módon történő kitárgyalására és rögzítésére. Amennyiben az egyeztetés 
eredménnyel zárul, a Kereskedő új ajánlatot küld az igénybejelentőnek. Kötelező érvényű 
ajánlat küldése esetén megszűnik a Kereskedő ajánlati kötöttsége, ha az igénybejelentő
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nem küldi meg a Kereskedő által a kötelező érvényű ajánlatában egyedileg meghatározott 
időtartamon belül cégszerűen aláírt ajánlat elfogadó nyilatkozatát.

A Szerződés csak akkor jön létre, ha a Felhasználó a jelen Üzletszabályzat 7.7. pontja 
szerint megfogalmazott követelményeknek (A szerződött partnerrel szemben támasztott 
követelmények) eleget tesz.

6.2. Az igénylőtől kért adatok, dokumentumok felsorolása és a benyújtás módja

A földgázvásárlási és egyéb szolgáltatási igényeket írásban kell benyújtani a Kereskedő 
felé.

6.2.1. Az igénylőtől kért adatok dokumentumok
• az igénylő általános adatai:

o név, 
o cím,
o cégképviseletre jogosult személy neve, 
o cégbíróság és cégbejegyzési szám, 
o számlavezető pénzintézet és számlaszáma, 
o adószám,
o statisztikai azonosító szám vagy vállalkozói igazolvány szám;

• a rendszerüzemeltető által a Felhasználó kérésére kiadandó, a nyilvántartott 
adatairól szóló igazolásban szereplő adatokat, mint:

o a vásárolt kapacitás mértéke, 
o a nyilvántartott kapacitás mértéke, 
o a lekötött kapacitás mértéke, 
o a felhasználói profilba történő besorolás, 
o a felhasználási hely egyedi azonosítója (POD),
o a felhasználási helyen lévő fogyasztásmérő berendezés jellemző adatai és 

azonosító száma, 
o a felhasználó korlátozási besorolása, és
o a felhasználó azonosításához szükséges adatok és fogyasztási adatok;

■ az igényelt teljesítmény igénybevételének kérelmezett kezdeti időpontja, várható 
időtartama;

■ a fogyasztás jellege (hőfokfüggő / hőfok-független, megszakítható / nem 
megszakítható,

• szezonális);
• a felhasználási hely / átadás-átvételi pont helye;
■ a felhasználási helyre vonatkozó várható havi fogyasztás, órai vételezési 

csúcsteljesítmény (téli és nyári időszakban m3/h, m3/nap mértékegységben);
• szükséges műszaki specifikációk, pl. nyomásigény az átadó állomás kimenetén, 

vagy az átadás/átvételi ponton, vagy például az ipari erőműveknél a felterhelési 
sebességre vonatkozó adatok;

■ amennyiben van a Felhasználó igényének kielégítéséhez szükséges, de nem az 
Engedélyestől vásárolt szolgáltatás, akkor annak a meglétéről hitelt érdemlő 
tájékoztatás;
amennyiben van, a szerződő felet az adott pillanatban ellátó kereskedő által, a 
Felhasználó számára a földgáztárolókba betárolt földgázmennyiség, annak 
mértékéről;

■ pénzügyi elszámolás módja, preferált fizetési feltételek;
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■ tervezett éves nagyleállás időpontja; 
egyéb speciális igények.

A Kereskedő továbbá az ajánlattételét megelőzően felhívhatja az igénylőt, hogy az általa 
megadott adatokat dokumentumokkal igazolja, így különösen bocsássa a Kereskedő 
rendelkezésére az alábbi iratokat:

■ 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy cégmásolat
■ aláírási címpéldány/aláírás-minta (a cégjegyzési jogosultság igazolására), vagy
■ amennyiben a Fizető és a Felhasználó személye különbözik, a Fizető általános 

adatai
• a felhasználási helyet illetően a tulajdonjogot, illetve használati jogot igazoló 

dokumentum.
A fenti okiratokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell benyújtani.

6.2.2. Benyújtás módja

A földgáz értékesítési ajánlathoz szükséges adatokat az igénylő a Kereskedőhöz írásban 
nyújtja be, mely történhet levél, fax, elektronikus levél formájában. Az igénybejelentő és a 
Kereskedő szükség esetén pontosítja a gázellátás biztosításához szükséges adatokat.

Amennyiben a Kereskedő a fentiekben rögzítettek szerint ajánlatot tesz a gázellátás 
kielégítésére, akkor abban kitér annak speciális körülményeire, feltételeire, az ajánlati 
érvényességre, hatályba lépésre, a földgáz árára, a pótdíjakra, a számlázás és fizetés 
rendjére és egyéb felmerülő kérdésekre is.

6.2.3. Ajánlattétel előtti hitelminősítés / kockázati besorolás

Kereskedő jogosult a Felhasználót belső minősítési rendszere alapján a szerződéskötést 
megelőzően értékelni (hitelminősíteni), illetve kockázati kategóriákba sorolni. A 
hitelminősítés a Felhasználó pénzügyi adatai alapján történik. A Felhasználó 
hitelminősítésének eredményeként a Kereskedő dönthet úgy, hogy nem köt szerződést a 
Felhasználóval, illetve a Szerződés teljesítése előfeltételeként megszabhat pénzügyi 
biztosíték nyújtását, illetve előre történő fizetést a Felhasználó részéről.

6.3. Az internetes vagy papír alapú földgáz-kereskedelmi szerződéskötés 
sajátosságai

Kereskedő nem alkalmaz elektronikus szerződéskötési formát, valamennyi Szerződés 
írásban, papír alapon kerül megkötésre. Amennyiben a Kereskedő úgy dönt, hogy a 
jövőben bevezeti az elektronikus szerződéskötést, úgy az Üzletszabályzatát annak 
megfelelően módosítja. Kereskedő jogosult, hogy az általa elkészített ajánlatot faxon, vagy 
elektronikus levél formájában juttassa el az igénybejelentőhöz.

A kötelező érvényű ajánlat másik fél általi, az ajánlatban meghatározott határidőn belül 
történő elfogadásával a Felek között a jogviszony létrejöttnek minősül. A Szerződéseket a 
nyilvántartás és feldolgozás átláthatósága érdekében Kereskedő nyilvántartási számmal 
látja el.

Kivételesen ráutaló magatartással is létrejöhet a Szerződés, ha a hatályos Szerződés 
módosítására vagy meghosszabbítására Kereskedő írásban ajánlatot tesz, és bár azt az
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ajánlatban megadott határidőn belül a Felhasználó kifejezetten nem fogadja el, ugyanakkor 
a földgázt a Szerződés módosításának vagy meghosszabbításának megjelölt hatályba 
lépését követően is átveszi. A ráutaló magatartással létrejött Szerződést a Kereskedő 
utólag írásba foglalja, és általa cégszerű aláírással vagy szkennelt, nyomtatott aláírással 
ellátva, postai úton megküldi a Felhasználónak. A Felhasználó köteles az így kiküldött 
Szerződést cégszerűen aláírva, legalább egy példányban személyesen, postai úton vagy 
kézbesítővel visszajuttatni a Kereskedő számára, ellenkező esetben a Kereskedő a 
Szerződést vagy semmisnek tekinti, vagy azonnali hatállyal felmondja. Ezen esetben a 
Kereskedő a földgáz-szolgáltatást megszünteti, amelynek következményeként a szerződés 
nélküli vételezés szabályai lesznek irányadóak.

6.4. A Szerződés módosítása, a felhasználónál történt változás esetén alkalmazott 
eljárás

6.4.1. Általános szabályok

A Szerződés módosításának minősül az a változás, amely a Felek jogainak és/vagy 
kötelezettségeinek változását eredményezi.

Nem minősül a földgáz-kereskedelmi szerződés módosításának:
a) az olyan adatváltozás, amely a Szerződésben foglalt személyes, illetve céges 

azonosító adatokat, illetve a szerződéses kötelezettségek teljesítését biztosító 
adatokat érinti; vagy

b) a Szerződés rendelkezéseinek jogszabályváltozás következtében történő 
megváltozása.

Az a) pont hatálya alá tartozó változásokról a Felhasználó a változás bekövetkezését 
követő 15 napon belül köteles tájékoztatni az Kereskedőt. A Felhasználó, továbbá minden a 
Szerződésében, illetve az elosztóhálózat-használati szerződésében rögzített információval 
kapcsolatos egyéb változást haladéktalanul köteles bejelenteni a Kereskedőnek, 
amennyiben az a Szerződés vonatkozásában releváns információ lehet. A Felhasználó a 
tájékoztatási kötelezettség elmulasztásával a Kereskedőnek okozott kárt köteles 
megtéríteni.

Az a) pont hatálya alá tartozó változásokról -  amennyiben a változás a Kereskedőre 
vonatkozó adatot érinti -  Kereskedő a változás bekövetkezését követő 15 napon belül a 
honlapján történő közzététellel, és külön írásban vagy a számlán történő feltüntetéssel 
tájékoztatja a Felhasználót. Az egyéb változásokról a Kereskedő a Felhasználókat fő 
szabály szerint a honlapján történő közzététellel tájékoztatja legkésőbb a változás hatályba 
lépését megelőző napon.

Az alapul szolgáló hatályos jogszabályok változása esetén bármelyik fél jogosult a 
Szerződés módosítását kezdeményezni, illetőleg -  amennyiben a jogszabály a benne 
foglaltak automatikus alkalmazását rendeli -  a változás, annak jogszabály szerinti hatályba 
lépésével, irányadó Szerződésre is.

7. Általános Szerződéses Feltételek
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A jelen Üzletszabályzatban megfogalmazott általános feltételek a Kereskedő és 
Felhasználói között létrejött fölgáz-kereskedelmi jogviszonyok alapelveit szabályozzák és 
így irányadóak a Felek között ilyen tárgyban létrejött bármely szerződéses kapcsolatban. A 
Kereskedő által elkészített ÁSZF, valamint a Szerződések egységes szerződéses 
feltételrendszert képeznek és minden esetben együtt kezelendők.

Ha az ÁSZF és a Szerződés egyes feltételei egymástól eltérnek, az utóbbi az irányadó.

Kereskedő a kereskedelmi szerződéseit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: „Ptk.”), a GET, a Vhr., a kapcsolódó jogszabályok, az ÜKSZ és a 
jelen Üzletszabályzat alapul vételével alakítja ki és köti meg. A Szerződések általános 
tartalmi elemeit az Üzletszabályzat 3. számú melléklete tartalmazza, amely a Felhasználó, 
illetve az ügylet típusától függően változhat.

Kereskedő fenntartja magának az Üzletszabályzat és az ÁSZF egyoldalú módosításának 
jogát, melyhez a Hivatal jóváhagyása szükséges.

A Kereskedő az üzletszabályzatban foglalt általános szerződési feltételek megváltoztatása 
esetén a változás hatálybalépését követő 5 munkanapon belül a módosítás tartalmát 
legalább 30 napra honlapján közzéteszi.
Ha a módosítás a Felhasználó számára egyoldalúan hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, 
a Felhasználó a honlapon történt közzététel napjától számított 30 napon belül legalább 30 
napos felmondási idővel felmondhatja a Szerződést.
Ha a Felhasználó a Szerződést ezen határidőn belül nem mondja fel, a határidő leteltét 
követően kibocsátott első számla kifizetését úgy kell tekinteni, hogy a Felhasználó az 
Üzletszabályzat módosult rendelkezéseit megismerte és kifejezetten 
elfogadta. A módosítás a Hivatal jóváhagyásával lép hatályba.

7.1. Szerződések általános hatálya

7.1.1. Általános rendelkezések

A Felhasználó a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy:

a) amennyiben a Felhasználó korábban rendelkezett hatályos földgáz-kereskedelmi 
szerződéssel, azt jogszerűen megszüntette vagy annak jogszerű megszüntetésére 
az Kereskedőnek megbízást adott;

b) A Felhasználó a magyar jog szerint érvényesen létező vállalkozás, intézmény, amely 
rendelkezik mindazon jogosultságokkal és felhatalmazásokkal, amely alapján 
jogosulttá válik a Szerződés megkötésére, a Szerződéssel kapcsolatos valamennyi 
okirat aláírására, valamint a Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésére;

c) a Szerződés megkötése nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 
(„Kbt.”) hatálya alá, illetve a Felhasználó a Kbt. rendelkezései alapján mentesült 
közbeszerzési eljárás lefolytatása alól vagy a Kbt. szerinti eljárás a szerződéskötés 
előtt jogszerűen lezárult;

d) a Felhasználóval szemben csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás nincs 
folyamatban, továbbá nincs tudomása arról, hogy vele szemben bármely harmadik 
személy ilyen eljárás elrendelése iránti kérelmet terjesztett volna elő;

e) a Felhasználóval szemben nincs folyamatban végrehajtási eljárás, illetve olyan 
peres, peren kívüli vagy választott-bírósági eljárás, amely alapján vele szemben a
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földgáz-ellátást vagy a díjfizetést érintő végrehajtási eljárás kezdeményezhető, és 
nem is volt ilyen eljárás folyamatban.

f) a Felhasználó a Kereskedő által leköthető nyilvántartott kapacitásokkal rendelkezik 
(a rendszerüzemeltetői nyilvántartásban szerepel); és

g) Felhasználó jogosult a földgáz-kereskedelmi szerződéssel ellátni kívánt felhasználási 
hely(ek) használatára tulajdonosként, bérlőként, vagy egyéb jogcímen.

Amennyiben a Felhasználó bármely jelen pont szerinti nyilatkozata a Szerződés 
megkötésének időpontjában valótlan volt, az a Kereskedő tudomásszerzését követően 
megalapozza a Kereskedő rendkívüli (azonnali hatályú) felmondási jogát a Szerződés 
tekintetében.

A Szerződés az abban meghatározott időpontban, ennek hiányában mindkét Fél általi 
aláírásának időpontjában lép hatályba.

A Szerződés a Kereskedő és a Felhasználó között a Szerződésben rögzítetteknek 
megfelelően határozott vagy határozatlan időtartamra jön létre. Amennyiben a Szerződés 
kifejezetten nem rendelkezik ettől eltérően, a határozott időtartamra létrejött Szerződés 
időbeli hatálya további egy évvel meghosszabbodik, amennyiben a Felhasználó, vagy a 
Kereskedő a lejáratot legalább 45 nappal megelőzően megszüntetési szándékát írásban 
nem jelzi a másik Fél részére. A jelen bekezdés szerinti meghosszabbodás esetén a 
Szerződés feltételei változatlanok. A Felhasználó jelen bekezdés szerinti értesítése 
kizárólag abban az esetben eredményezi a Szerződés megszűnését, ha a Szerződés 
lejáratának napján a Felhasználó a Kereskedővel szemben fennálló, a Szerződésből eredő 
valamennyi tartozását megfizette. A jelen bekezdés szerinti meghosszabbítás a Felek eltérő 
rendelkezésének hiányában -  határozatlan ideig -  többször is gyakorolható.

7.1.2. A felhasználási hely használatára való jogosultság / kapacitáslekötési jog

A felhasználási hely földgáz-ellátásáról, felhasználási hely vásárolt kapacitásának 
mértékéről kizárólag a felhasználási hely tulajdonosa rendelkezhet, aki az ezzel kapcsolatos 
jogait a felhasználási helyet bérlőnek vagy más jogcímen használó harmadik személynek 
átadhatja. így a felhasználási hely tulajdonosa a felhasználási helyet bérlőnek vagy egyéb 
jogcímen használónak a kapacitás lekötés jogát átadhatja, amennyiben nincs lejárt 
számlatartozása a Kereskedő vagy a földgázelosztó felé. Az átadásról írásban nyilatkoznia 
kell a Kereskedő és a GET 72. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartást vezető 
rendszerüzemeltető felé. írásbeli nyilatkozat hiányában a felhasználási hely új 
használójának ellátására földgáz-kereskedelmi szerződés nem köthető, a kapacitás lekötés 
jogával csak a felhasználási hely tulajdonosa rendelkezhet.

Az ingatlan jogszerű használója az átadott kapacitáslekötési jog mértékéig jogosult 
kapacitás lekötésre.

A felhasználási hely vásárolt és nyilvántartott kapacitásainak mértékéről kizárólag a 
felhasználási hely tulajdonosa rendelkezhet. A felhasználási hely tulajdonosa akkor 
rendelkezhet ismételten a nyilvántartott kapacitások lekötésének jogával, ha a bérlet vagy a 
használat egyéb jogcíme megszűnt, vagy a felek írásban megállapodtak a kapacitáslekötési 
jog visszaszármaztatásáról, és e megállapodás a
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Kereskedőnek és az érintett földgázelosztónak bemutatásra került, továbbá a felhasználási 
helyre vonatkozóan nincs lejárt számlatartozása a földgázkereskedővel vagy 
rendszerüzemeltetővel szemben.

Ha a jogszerű használónak a rendszerhez történő hozzáférése szerződésszegés, vagy 
jogszabály rendelkezése folytán felfüggesztésre kerül, a felhasználási hely tulajdonosa 
akkor rendelkezhet ismételten az átadott kapacitásokról, ha ő vagy a kapacitás feletti 
rendelkezési joggal bíró személy biztosítja a felfüggesztés megszüntetéséhez szükséges 
garanciákat és feltételeket, rendezi a jogosulttal szemben a lejárt számlatartozásokat. Ha a 
nyilvántartott kapacitások lekötésével történő rendelkezési jog a felhasználási hely 
tulajdonosához visszakerül, és ezen kapacitások szerződéssel is lekötöttek, a felhasználási 
hely tulajdonosa köteles a kapacitás szerződésekben a korábbi jogosult helyébe lépni.

7.2. A felek jogai és kötelezettségei

Felek kötelesek a Szerződés időbeli hatálya alatt egymással együttműködni és a 
Szerződésben foglaltrendelkezések teljesítésével kapcsolatban minden lényeges 
információt, felmerült adatot, változást ésszerű határidőn belül a másik féllel írásban 
közölni. Bármely fél kezdeményezésére a másik fél köteles a Szerződés teljesítésével 
kapcsolatos egyeztetési eljárásban részt venni.

Kereskedő és a Felhasználók közötti együttműködés szabályait a mindenkor hatályos és 
vonatkozó jogszabályokon, illetve az ÜKSZ-ben meghatározottakon túlmenően jelen 
Üzletszabályzat, valamint az ÁSZF és a Szerződés tartalmazza.

7.2.1. A Felhasználó jogai és kötelezettségei különösen

A Szerződés aláírásával Felhasználó jogot szerez a Szerződésben részletezett 
szolgáltatások igénybevételére. Felhasználó az aláírással vállalja, hogy mindenkor betartja 
vonatkozó jogszabályok, valamint az ÜKSZ rendelkezéseit.

A Felhasználó köteles a földgázt a Szerződésben rögzített mennyiségben és minőségben 
az átadási/átvételi pontokon átvenni, és a földgáz ellenértékét, valamint a kapcsolódó 
díjakat a Szerződésben és az Üzletszabályzatban rögzítetteknek megfelelően megfizetni az 
Engedélyes részére.

A Szerződés aláírásával a Felhasználó megbízza és meghatalmazza az Engedélyest, hogy 
helyette és a nevében a hatóságoktól és az illetékes elosztói engedélyestől beszerezzen 
minden olyan adatot és dokumentumot, amely a felhasználási hely földgáz-ellátásához 
szükséges. A Felhasználó az Engedélyes előzetes írásbeli hozzájárulása, valamint a 
vonatkozó engedélyek nélkül az átvett földgázt harmadik személynek nem adhatja tovább.

A Felhasználó köteles az Engedélyesnek minden olyan információt rendelkezésre 
bocsátani, amire annak az Szerződésből, az Üzletszabályzatból és a hatályos 
jogszabályokból származó kötelezettségeinek teljesítéséhez és jogainak gyakorlásához 
szüksége van. így különösen, de nem kizárólagosan:

- Felhasználó a Szerződés időtartama alatt köteles 15 naptári napon belül tájékoztatni 
az Kereskedőt, ha a felhasználási helyre vonatkozó tulajdonjoga vagy egyéb
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jogcíme, amelynek alapján a Szerződés megkötésére jogosult volt, megszűnik, 
módosul vagy ilyen változás bekövetkezése várható.

- A Felhasználó a Szerződésben szereplő adataiban bekövetkezett bárminemű 
változást köteles az Engedélyesnek 15 naptári napon belül bejelenteni. A bejelentés 
elmulasztása vagy annak késedelmes teljesítése esetén a Szerződés eredeti 
tartalommal hatályos marad, és Felhasználó ennek megfelelően felel a fogyasztás 
díjának megfizetéséért, szerződésszegés esetén annak jogkövetkezményeiért, 
továbbá a bejelentés elmulasztásából vagy annak késedelmes teljesítéséből eredő 
minden egyéb következményért (az esetleges kártérítési kötelezettséget beleértve).

- A Felhasználó a Felhasználási hely teljes földgáz szükségletét az Kereskedőtől 
szerzi be a Szerződés időtartama alatt. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen 
kikötés megszegése esetén az Engedélyes a Szerződést azonnali hatállyal 
felmondhatja. Minden további új Felhasználási helyének ellátására vonatkozóan a 
Felhasználó ajánlattételi jogot és lehetőséget biztosít a Kereskedő számára.

- A Felhasználó köteles a Kereskedő rendelkezésére bocsátani a szükséges 
szerződéses biztosítékot, amennyiben a Szerződés azt előírja.

- A Felhasználó köteles a földgáz vételezése során betartani a Szerződésben és a 
jelen Üzletszabályzatban foglaltakat, valamint a területileg illetékes elosztó 
üzletszabályzatának rá vonatkozó rendelkezéseit.

- Felhasználó jogosult a Kereskedő teljesítésének bármely feltételével kapcsolatban 
írásban, személyesen, elektronikus úton vagy telefonon észrevételt tenni. A 
Felhasználói reklamációkat, panaszügyeket Kereskedő köteles kivizsgálni.

7.2.2. Az Engedélyes jogai és kötelezettségei különösen

Kereskedő vállalja, hogy az általa beszerzett földgázmennyiségekből a Szerződés szerinti 
gázmennyiségeket a meghatározott minőségben és teljesítményen -  a vonatkozó 
jogszabályok és hatósági rendelkezések betartásával -  a Szerződésben meghatározott 
átadási-átvételi ponto(k)ra leszállíttatja és a Felhasználó birtokába adja. Kereskedő köteles 
továbbá a Szerződésben foglalt szolgáltatásokat biztosítani.
Kereskedő köteles mindenkor betartani a Szerződés, a vonatkozó jogszabályok, az ÜKSZ 
és a jelen Üzletszabályzat rendelkezéseit.
Kereskedő mindenkor a szakszerűen eljáró földgázkereskedőtől adott helyzetben általában 
elvárható magatartást köteles tanúsítani, melynek keretében

(i) a Szerződés teljesítését veszélyeztető eseményekről a Felhasználót 
haladéktalanul értesíti

(ii) a Szerződés teljesítése érdekében megtesz minden tőle elvárható intézkedést. 
Kereskedő a Felhasználó kérésére köteles továbbá ügyfélszolgálatán a Szerződést érintő 
jogi, műszaki és gázipari kérdésekben a tőle elvárható szakmai mértékben tájékoztatást, 
információt adni.

7.3. A kereskedő kapacitás lekötéssel kapcsolatos kötelezettségei és jogai, a 
kereskedő kötelezettségvállalása az átruházott kapacitás visszaadására
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A Felhasználó megbízza Kereskedőt, hogy az ellátása érdekében szállítási, elosztási és 
tárolási kapacitásokat kössön le és vegyen igénybe az ÜKSZ vonatkozó pontjai és a GET 
72. § (8) bekezdése szerint.

Felhasználó a számára a rendszerüzemeltetőknél rendelkezésére álló kapacitások feletti 
rendelkezési jogait a Szerződés időtartamára a Kereskedő rendelkezésére bocsátja.

A Felhasználó vállalja, hogy a fent meghatározott rendszerhasználati szerződések 
megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges mindennemű nyilatkozatot és pontos adatot 
megad a Kereskedő részére.

Kereskedő a Felhasználó ellátása érdekében szükséges kapacitásokat leköti a szállítói, 
elosztói, termelői és tárolói rendszereken, a kapacitások lekötése biztosítja a Kereskedő 
számára a hozzáférését a földgázforrásaihoz, illetve feljogosítja a földgáz száll itatására, 
tároltatására és továbbítására a Felhasználó részére a rendszerüzemeltetők rendszerein 
keresztül.

Kereskedő a kapacitás lekötés jogát harmadik fél részére átadhatja, a Felhasználó az 
átruházott lekötési jog tárgyát képező kapacitások felett a Szerződés megszűnéséig nem 
rendelkezhet, azokat másodlagos kapacitás kereskedelemben nem értékesítheti. 
Amennyiben a Szerződés bármely okból megszűnik, úgy a Kereskedő kapacitás-lekötési 
joga visszaszáll a Felhasználóra, és Kereskedő az érintett szállítási, elosztási és tárolói 
kapacitásokat a Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt földgázkereskedő részére a 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően adja át, illetve ajánlja fel. A lekötési jog átadásáért 
és visszaszállásáért ellenérték vagy költségtérítés nem kérhető.

Kereskedőváltás során a Kereskedő a Felhasználó, vagy a Felhasználó által megjelölt 
kereskedelmi engedélyes részéről vagy részére történő kapacitásátadás során 
együttműködik a másik féllel, a Felhasználó ellátásához szükséges lekötött kapacitások 
átadásának-átvételének szabályait a Vhr. 26/B. § (3) és (4) pontjai tartalmazzák. A 
Felhasználó vagy az érintett földgázkereskedő a kereskedőváltás miatti kapacitásátadási 
egyeztetések meghiúsulása esetén a Vhr. 26/B. § (6) pontja alapján írásban kérelmet 
nyújthat be a Hivatalhoz.
A Vhr. 26/B. (3) bekezdés alapján, kereskedőváltás esetén a Felhasználó vagy a vele 
szerződést kötő földgáz-kereskedelmi engedélyes a gázév végéig köteles a korábbi 
földgázkereskedő által az ellátása érdekében a Rendszerüzemeltetőknél lekötött és a 
szerződés megszűnését követően ismételten rendelkezésére bocsátott kapacitást lekötni. 
Ez alól kivételt képeznek a szállítói betáplálási, betároláshoz tartozó szállítási kiadási, illetve 
tárolói kapacitások, melyeknek tekintetében az új földgázkereskedő részben vagy egészben 
megtagadhatja az átvételt és a lekötést.

7.4. Egyedi feltételek kezelése

Kereskedő az általa ellátott Felhasználókkal minden esetben Szerződést köt. Felek a 
Szerződésben eltérhetnek az Üzletszabályzat rendelkezéseitől, ez azonban nem vezethet a 
Felhasználók közötti indokolatlan különbségtételhez. Amennyiben az Üzletszabályzat és a 
Szerződés valamely kérdést egymásnak ellentmondóan vagy egyébként eltérő módon 
szabályoznak, a Szerződésben megfogalmazott rendelkezések az irányadók. Felek nem 
állapodhatnak meg olyan egyedi feltételben, mely jogszabályba ütközik.
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7.5. Az áralkalmazási feltételek, árak meghatározása, az árak megváltoztatásának 
feltételei, árváltozás esetén alkalmazandó eljárás

A Kereskedő által alkalmazott földgázárak szabadpiaci árak, melyek nem függenek a 
Hivatal jóváhagyásától. A földgáz szerződéses árát a Szerződés tartalmazza.

A Felhasználó köteles a Szerződésben és az Üzletszabályzatban foglaltak szerint a földgáz 
árát, a rendszerhasználati díjakat, valamint a földgáz adásvételével kapcsolatos egyéb 
díjakat megfizetni a Kereskedő részére.

A földgáz Szerződésben megállapított ára nem tartalmazza az ÁFÁ-t (általános forgalmi 
adót), az MSZKSZ díjat és a 2003. évi LXXXVIII. törvény által meghatározott energiaadót, 
valamint egyéb, a Kereskedő által is megfizetendő adót, egyéb díjat vagy pénzeszközt, 
melyeket a Kereskedő a mindenkor hatályos jogszabályok által megszabott összegben 
vagy mértékben számít fel a Felhasználónak.
Amennyiben bármely jogszabály módosítás, hatósági határozat, vagy a Felek közös 
akaratán kívül eső bármely körülmény eredményeképpen a Szerződés keretében 
értékesített földgázmennyiségek bármilyen hatósági árszabályozás alá esnének, és ennek 
következtében Kereskedő a szerződéses ár alatt lenne köteles értékesíteni a földgázt a 
Felhasználónak (továbbiakban: „Árszabályozás”), úgy Kereskedő jogosult a Szerződést 
saját döntésének függvényében az Árszabályozás hatályba lépésének napjára felmondani.

7.6. Az üzemzavar, korlátozás és szüneteltetés esetén alkalmazandó szabályok

7.6.1. Az üzemzavarokkal kapcsolatos tájékoztatás

A GET és a kapcsolódó jogszabályok meghatározzák azokat a jogi kereteket, melyek között 
a rendszerüzemeltetők a gázszolgáltatásban fellépő rendkívüli helyzet kezelésére, illetve az 
ilyen jellegű helyzetek megelőzésére intézkedéseket foganatosíthatnak az együttműködő 
földgáz rendszer egyensúlyának biztosítása érdekében.

A rendszerüzemeltetők az általuk üzemeltetett rendszeren fellépő üzemzavarral 
kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségüket az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban, és 
az üzletszabályzatukban meghatározott módon az alábbiak szerint kötelesek teljesíteni:

a) a szállító vezetékről ellátott Felhasználókat érintő üzemzavarról a szállítási 
rendszerüzemeltető az érintett felhasználót közvetlenül tájékoztatja;

b) az elosztóvezetékhez csatlakozó Felhasználókat érintő üzemzavarról az 
üzemzavarral érintett földgázelosztó köteles a felhasználókat közvetlenül 
tájékoztatni.

Az üzemzavar elhárításra, a korlátozásra és szüneteltetésre vonatkozó országos szintű 
korlátozási besorolást a rendszerirányítást végző szállítási rendszerüzemeltető állítja össze 
a földgázelosztók által összeállított földgázelosztói szintű, valamint a szállítási 
rendszerüzemeltetők által összeállított, a közvetlen szállítóvezetéki felhasználókra 
vonatkozó korlátozási besorolások alapján, és nyújtja be a Hivatalhoz jóváhagyásra.

Kereskedő a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, 
valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről szóló 
110/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) vonatkozó pontjai
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értelmében belső szabályzatot (üzemzavar, válsághelyzeti intézkedési terv) dolgoz ki az 
üzemzavarok és válsághelyzetek kezelésére vonatkozóan, mely összhangban van a GET, 
a Kormányrendelet és az ÜKSZ vonatkozó rendelkezéseivel.

Felhasználó köteles minden általa észlelt, a szolgáltatással kapcsolatos rendellenességet, 
üzemzavart a Kereskedőnek és/vagy a területileg illetékes földgázelosztónak haladéktalanul 
bejelenteni.

7.6.2. A földgáz-ellátás szüneteltetése

A GET 78.§-a alapján a rendszerüzemeltető a szükséges legkisebb felhasználói körben és 
a legkisebb időtartamban a földgázszállítást, a földgázelosztást, illetve a tárolást más 
műszaki megoldás hiányában szüneteltetheti a rendszer karbantartása, átalakítása, 
felújítása, fejlesztése, cseréje és új Felhasználó bekapcsolása esetén. A szüneteltetés 
kezdő időpontját és előrelátható időtartamát, valamint a szükséges biztonsági 
intézkedéseket legalább 15 nappal - tervszerű megelőző karbantartás esetén legalább 3 
hónappal - korábban a felhasználókkal és az érintett engedélyesekkel közölni kell.

Tervszerű megelőző karbantartás esetén az előzetes bejelentés elmulasztása vagy késése, 
illetve a bejelentett szüneteltetés indokolatlan túllépése a GET 78.§ (3) bekezdése szerinti 
pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után. A túllépés indokoltságát a Hivatal jogosult 
elbírálni.

Amennyiben a Felhasználó a karbantartásról az ÜKSZ és GET vonatkozó szabályainak 
megfelelően tájékoztatva lett, őt a karbantartás vonatkozásában tűrési és közreműködési 
kötelezettség terheli.

7.6.3. Földgázellátási zavar

Földgázellátási zavar esetén a Felhasználó a Szerződésében foglalt jogaitól és 
kötelezettségeitől függetlenül köteles a szállítási rendszerüzemeltető, valamint a 
földgázelosztó utasításait végrehajtani, és az ez által keletkező kárt viselni.

i

A szállítási rendszerirányító a földgázellátási zavar miatt szükség esetén elrendelheti a 
Felhasználók földgázvételezésének indokolt mértékű korlátozását. A korlátozás a Hivatal 
által jóváhagyott korlátozási sorrendben és mértékben, a szükséges legkisebb felhasználói 
körben rendelhető el. A korlátozást a Felhasználók kötelesek a szállítási rendszerirányító 
utasításának megfelelően végrehajtani.

Amennyiben a Felhasználó a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, a szállítási 
rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó, amelynek az üzemeltetésében lévő hálózathoz 
a felhasználó csatlakozik, jogosult és köteles a korlátozás időtartamára a felhasználót a 
földgázellátásból műszakilag kizárni.

Amennyiben a korlátozás alá vont felhasználó földgázt vételez a korlátozott mennyiségek 
terhére, köteles az így vételezett földgáz-mennyiségnek megfelelő, a legutolsó nem 
korlátozott gáznapon vételre felajánlott egyensúlyozó gáz legmagasabb árának az 
ötvenszeres értékében meghatározott pótdíjat a szállítási rendszerüzemeltetőnek 
megfizetni.

JMT ENERGY Kft.
Földgáz-kereskedelmi
ÜZLETSZABÁLYZATA

28



A korlátozás a Hivatal által jóváhagyott korlátozási menetrend alapján kerül végrehajtásra, a 
korlátozás elrendelését a Kereskedő köteles haladéktalanul a Felhasználó tudomására 
hozni. A jogszabály által meghatározott kategóriák figyelembevételével a Felhasználó által 
lekötött teljesítmények korlátozási besorolását a Felek között létrejött Szerződésben 
rögzíteni kell.
A földgázellátási zavarról a rendszerüzemeltető a Kereskedőt haladéktalanul értesíti és 
folyamatosan tájékoztatja. Földgázellátási zavar bekövetkeztéről és az ezzel kapcsolatos 
intézkedésekről a Kereskedő a tudomására jutását követően haladéktalanul értesíti a 
Felhasználót.

7.6.4. Földgázellátási válsághelyzet, korlátozás

A Hivatal javaslatára a kormány határozatban állapítja meg a válsághelyzet fennállásának 
tényét, fokozatát és a válsághelyzet megszűnését. Kereskedő a földgázellátási 
válsághelyzet bekövetkeztéről haladéktalanul értesíti Felhasználóit.

A földgázellátási válsághelyzet elhárításának szakmai, operatív irányítását a 
rendszerirányító engedélyes látja el. Kereskedő mindent megtesz a válsághelyzet 
kialakulásának megelőzésére, annak elhárításában együttműködik a rendszerirányítóval, a 
rendszerirányító szakmai utasításait végrehajtja.

Az intézkedések során kiemelt helyet foglal el a Felhasználó vételezésének korlátozása. A 
jogszabály által meghatározott kategóriák figyelembevételével a Felhasználó által lekötött 
teljesítmények korlátozási besorolását a Felek között létrejött Szerződésben kell rögzíteni.

A felhasználók tárgyilagos és szakszerű tájékoztatása érdekében a földgázellátási 
válsághelyzet esetére a Hivatal Válsághelyzeti Információs Irodát hoz létre és működtet.

A Kormányrendelet 13. § alapján a szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó 
köteles a korlátozási sorrendhez szolgáltatott adatokat folyamatosan naprakészen tartani, 
és azokat korlátozás esetén a korlátozással kapcsolatos eljárásrend alapján felhasználni.

A Felhasználóval kötött Szerződésnek tartalmaznia kell:
a) a szerződött teljesítményt korlátozási kategóriánként,
b) a korlátozás esetén alkalmazandó felhasználói önkorlátozás kötelezettségét,
c) a csatlakozó rendszerüzemeltető engedélyes beavatkozásának lehetőségét és a 

végrehajtás módját, beleértve a célvezetéken ellátott felhasználó 
földgázteljesítményének korlátozását is, valamint

d) azon felhasználók esetében, amelyek földgázvételezésének korlátozása az emberi 
életet vagy egészséget, továbbá a környezetet súlyosan veszélyeztető anyagnak a 
szabadba kerülését eredményezné, azt a hőmérsékleti határértéket, amely alatt a 
káros anyagok környezetbe jutása valószínűsíthető, valamint

e) a felhasználó adatváltozás-bejelentésre vonatkozó kötelezettségét.

7.6.5. Az együttműködő földgázrendszer rendelkezésre állásáért való felelősség

A Felek eltérő megállapodása hiányában a Szerződések Kereskedő általi teljesítésének 
helye a felhasználási hely átadás-átvételi pontja. A Szerződés alapján a Felhasználó által 
megvásárolt földgáz átadás-átvételi ponthoz történő eljuttatása a szállítóvezetékről ellátott 
Felhasználó esetén a szállítási rendszerüzemeltető, az elosztóvezetékhez csatlakozó
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Felhasználó esetén pedig a földgázelosztó kötelezettsége, azzal, hogy a Kereskedő felel 
akkor, ha a gázellátás a részére átadott kapacitások feletti rendelkezési jog nem megfelelő 
gyakorlásának, vagy elmaradásának eredményeképpen nem áll a Felhasználó 
rendelkezésére.

A Kereskedő a Felhasználóval szemben a szállítási rendszerüzemeltető, illetve a 
földgázelosztó teljesítéséért, az együttműködő földgázrendszer bármely elemének 
rendelkezésre állásáért nem felel akkor sem, ha a Szerződést és az elosztóhálózat
használati szerződést összevontan kezeli.

Felhasználó a szállítási rendszerüzemeltető, illetve a földgázelosztó hibás teljesítése 
(alulszállítás, minőségi hiba stb.) esetén kizárólag a szállítási rendszerüzemeltető, illetve a 
földgázelosztó ellen jogosult fellépni.

7.7. A szerződő partnerrel szemben támasztott követelmények, választható pénzügyi 
garanciák részletes bemutatása

Kereskedő jogosult a Felhasználót belső minősítési rendszere alapján a szerződéskötést 
megelőzően értékelni, és a minősítés alapján kategóriákba sorolni. A minősítés / 
kockázatelemzés a Felhasználó pénzügyi adatai alapján történik.

Felhasználó hitelminősítésének eredményeként a Kereskedő a Szerződésben teljesítése 
előfeltételeként szabhatja biztosíték nyújtását, illetve előre történő fizetést a Felhasználó 
részéről.

Kereskedő a hitelminősítés eredményét bármikor jogosult felülvizsgálni, és azt egyoldalúan 
a Felhasználó egyidejű írásbeli értesítése mellett módosítani (és a Felhasználót kiegészítő 
biztosíték nyújtására kötelezni, illetve a továbbiakban előrefizetés mellett kiszolgálni), 
különösen, ha a Felhasználó pénzügyi helyzetéről, fizetőképességéről megalapozott 
negatív információ jut a birtokába. Megalapozott negatív információnak számít, ha:

a) a Felhasználónak vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli 
Törvény”) szerinti kapcsolt vállalkozásának vagy a Felhasználó tulajdonosának vagy 
annak további vállalkozásának

b) lejárt tartozása van a Kereskedővel szemben;
c) a hitelbiztosító csökkenti, vagy visszavonja a Felhasználóra vonatkozó limitet;
d) a Kereskedő hitelminősítési rendszere szerint romlik a Felhasználó bonitása;
e) Felhasználó az Szerződés időtartama alatt másodszor esik legalább 10 naptári napot 

meghaladó fizetési késedelembe;
f) Felhasználó vagy a Számviteli Törvény szerinti kapcsolt vállalkozása, vagy a 

Felhasználó tulajdonosának további vállalkozása ellen eljárást (pl.: felszámolás, 
csődeljárás, végrehajtás stb.) kezdeményeztek, és erről a Kereskedő tudomást 
szerez;

g) a Felhasználó tulajdonosi szerkezetében olyan változás következik be, amely 
érdemben rontja a Felhasználó pénzügyi teljesítőképességét;

h) Felhasználó adott naptári évet közvetlenül megelőző, a Számviteli Törvény szerinti 
éves beszámolója alapján a Kereskedő hitelminősítési rendszere szerint az előző 
üzleti évhez képest romlott a Felhasználó pénzügyi helyzete.
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Amennyiben a Felhasználó által nyújtott biztosíték összege bármely okból -  ideértve a 
biztosíték érvényesítését, illetve annak megszűnését -  az eredetileg megkövetelt érték alá 
csökken, úgy a Felhasználó köteles a pénzügyi biztosíték összegét visszaállítani a 
biztosíték összegének lecsökkenésétől számított 5 (öt) munkanapon belül (amennyiben ez 
a biztosíték természetéből fakadóan lehetséges). Ezen kötelezettség megszegése 
esetében a Kereskedő saját döntésének függvényében jogosult a földgáz-szolgáltatást 
felfüggeszteni, vagy a Szerződést az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően azonnali hatállyal 
felmondani.

Kereskedő valamely biztosíték megkövetelésével kapcsolatos döntése belső 
szabályzatában meghatározott paraméterek szerint saját mérlegelési körébe tartozik, ezért 
döntését a Felhasználó nem vitathatja. Dönteni csak a tekintetben jogosult, hogy a kért 
biztosítékot megadja-e vagy sem. A Felhasználó maga is ajánlhat fel biztosítékokat, 
ajánlását a Kereskedő nem köteles ugyan elfogadni, de köteles, a Felhasználóval 
jóhiszemű tárgyalásokat folytatni a felajánlott biztosítékokról. A biztosíték mértéke a 
Felhasználó tervezett átlagos havi fogyasztási díjának alapul vételével számított hat havi díj 
összegét nem haladhatja meg.

Kereskedő különösen, de nem kizárólag a következő biztosítékok nyújtását követelheti a 
Felhasználótól: zálogjog, készfizető kezesség, óvadék, bankgarancia, anyavállalati 
garancia. A Felhasználó köteles a Kereskedő által megjelölt határidőn belül minden ahhoz 
szükséges nyilatkozatot és egyéb jogcselekményt -  a Kereskedő és a jogszabályok által 
megkívánt formában -  megtenni, hogy a Kereskedő által kikötött biztosítékok érvényesen 
létrejöjjenek.

A pénzügyi biztosítékként elfogadható bankgaranciát a Kereskedő által elfogadott, belföldi 
székhelyű pénzintézet adhatja ki, mely bankgarancia forintban megadott meghatározott 
összegről szól, határozott időtartamra érvényes, és kedvezményezettként a Kereskedő van 
megnevezve. Csak az a bankgarancia fogadható el pénzügyi biztosítékként, amelyben a 
pénzintézet kötelezettséget vállal a Kereskedő által benyújtott igénybejelentés feltétel 
nélküli, legkésőbb 3 banki napon belüli teljesítésére.

Felhasználó köteles gondoskodni az esetlegesen Kereskedő javára lekötött vagyontárgyak 
és jogok fenntartásáról és megóvásáról. Kereskedő jogosult (a helyszínen is) a Felhasználó 
üzleti, kereskedelmi tevékenységének zavarása nélkül ellenőrizni, hogy a Szerződés 
alapjául szolgáló ügylet fedezete és biztosítéka megfelelő-e. A biztosítékok értékében, 
értékesíthetőségében bekövetkezett változásokról a Felhasználó írásban köteles a 
Kereskedőt haladéktalanul tájékoztatni.

7.8. Mennyiségi elszámolási és fizetési előírások

7.8.1. A mérés és az elszámolás során alkalmazott számítások

Az átadott-átvett földgáz mennyiségének mérése és annak dokumentálása a mindenkor 
hatályos mérésügyi jogszabályok szerinti mérésre alkalmas, használati etalonnal ellenőrzött 
mennyiségmérő eszközökkel és kromatográfokkal történik a mindenkor érvényes ÜKSZ 
rendelkezéseinek megfelelően.
Jelen kötelezettség a területileg illetékes rendszerüzemeltetőt terheli. A megkötött 
Szerződéstől függően az átadott-átvett földgáz mennyiségét a Kereskedő a 
rendszerüzemeltetővel naponta egyeztetheti. Az egyeztetés során a felek rögzítik a
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felhasználói igénybejelentésben foglalt és ténylegesen átadott mennyiségek különbségét. 
Amennyiben a mennyiségi eltérés a rendszerüzemeltető tevékenységére (nyomás, üzemi 
rendellenességek) vezethető vissza, a Felhasználó nem érvényesítheti az át nem adott 
mennyiségekkel összefüggő jogait a Kereskedővel szemben.

Az átadással kapcsolatos mennyiségi adatok tekintetében a felek elfogadják a 
rendszerüzemeltető napi mérlegében az átadási-átvételi pontra megadott, a Kereskedővel 
egyeztetett mért, vagy ha mért adat nem áll rendelkezésre allokált adatokat (mennyiségről 
m3-ben, hőmennyiségről MJ-ban és kWh-ban).

Az energiaforgalom mérési feltételeinek hiányában a földgázelosztó számított vagy átalány 
jellegű fogyasztást állapíthat meg. Minden mérést, leolvasást és ellenőrzést a 
rendszerüzemeltető végez el, és az adatokat közvetlenül juttatja el a Kereskedő részére. 
Amennyiben a rendszerüzemeltető az elszámoláshoz szükséges mérési adatokat nem 
juttatja el a Kereskedő részére, Kereskedő jogosult becsült mennyiségről számlát kiállítani a 
Felhasználó részére, mely a földgáz-kereskedelmi szerződésben rögzített havi szerződött 
mennyiségnek, illetve az éves szerződött mennyiség 1/12 részének felel meg.

Kereskedő azt követően, hogy a rendszerüzemeltető a szükséges mérési adatokat 
rendelkezésére bocsátotta, a tényleges fogyasztás alapján helyesbítő számlát állít ki. Ha a 
Felhasználónál felszerelt fogyasztásmérő berendezés a fogyasztást nem, vagy hibásan 
méri (a továbbiakban együtt: hibás mérés), vagy a fogyasztásmérő berendezés hitelesítési 
ideje lejárt, annak adatai elszámolás alapjául nem szolgálhatnak.

Kereskedő jogosult a földgáz rendszerhasználati díjairól szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH 
rendelet (a továbbiakban: „Tarifarendelet) szerinti szállítási, elosztási, tárolási és 
szagosítási díjakat, illetve az energiaadót a Felhasználó felé továbbszámlázni. A nominálás 
eltérési, kapacitás túllépési, egyensúlyozási, és a megszakítás / korlátozás be nem 
tartásának pótdíjait és egyéb költségeket a Kereskedő a vonatkozó jogszabályok, illetve az 
ÜKSZ vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően számlázza ki a Felhasználónak. A pótdíjak 
összegét a vonatkozó jogszabályok és az ÜKSZ vonatkozó fejezetei és mellékletei, és a 
hatályos Tarifarendelet tartalmazza.
A Felek az értékesített földgáz árát, illetve a szolgáltatás díját, a termékek árazását, az 
elszámolás alapját képező mennyiség képzési módját a közöttük létrejött Szerződésben 
határozzák meg.
Igénybejelentés / nominálás: A Felhasználó köteles egy adott gáznapra vonatkozó 
földgázigényét megküldeni a Kereskedőnek a Szerződésben rögzített határidővel, 
gyakorisággal, tartalommal és formátummal, amennyiben a Szerződés így rendelkezik.

Allokálás, leolvasás

Az allokálási eljárás során a rendszerüzemeltetők meghatározzák a Felhasználó által egy 
adott gáznapon fogyasztott földgázmennyiséget, valamint a Kereskedő által megvásárolt és 
értékesített földgázmennyiséget. Az allokációra vonatkozó részletes szabályokat az ÜKSZ 
vonatkozó pontja, valamint a profil alapú allokálás részletes szabályait az ÜKSZ vonatkozó 
melléklete tartalmazza.

Előfordulhat, hogy a gázhónap alatt meghatározott gáznapi földgázfelhasználás a 
gázhónapot követően módosul. A profil alapú elszámolással érintett Felhasználók esetében 
a fogyasztott földgázmennyiség pontos és végleges meghatározására a gázmérők
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leolvasását követően kerül sor. A leolvasás ütemezését és rendjét az elosztói engedélyesek 
az üzletszabályzatukban szabályozzák. Az allokálás eredményéről a Kereskedő az 
informatikai platformján tájékoztatja a Felhasználót.

7.8.2. Az elszámolás alapja, feltételei, időszaka és rendje

A Kereskedő és a Felhasználó közötti elszámolás alapját felhasználási helyenként
- a Felhasználó lekötött órai földgáz teljesítménye;
- a Felhasználó naponkénti fogyasztási igénybejelentése/nominálása;
- a rendszerüzemeltető elszámolási mérései és allokációi, vagy
- a 20-100 m3/h közötti felhasználási helyek esetében az elosztó allokációi vagy

egyedi megállapodás esetén a Felhasználó diktált mérőállásai alapján rendelkezésre 
álló üzemi állapotú mennyiségek gáztechnikái állapotra korrigált mennyiségei 
képezik. Távleolvasású, illetve korrekcióval ellátott merőhelyek esetén a diktálás nem 
lehetséges.

A mennyiségi elszámolások alapvető időegysége a gáznap, a számlázási időszak a Felek 
eltérő megállapodásának hiányában 1 gázhónap. Bármely, az egy gáznapnál hosszabb, de 
egy gázhónapnál rövidebb időszakra vonatkozó mennyiség az adott időszak gáznapjain 
átadott-átvett mennyiségek összegeként kerül meghatározásra.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Magyarországon hatályos jogszabályok és az ÜKSZ 
szerint a szállítói és elosztói rendszereket üzemeltető rendszerüzemeltetők jogosultak és 
kötelesek a fogyasztott mennyiség meghatározására.

Az átadott-átvett földgázmennyiség ellenértékének meghatározása a földgáznak m3-ben 
meghatározott gázmennyisége alapján a földgáznak az MSZ ISO 6976:1997 szabvány 
szerinti 15°C/15°C referencia hőmérsékletre vonatkoztatva meghatározott fűtőértékkel 
kiszámított energiatartalma alapján történik. A földgáz köbméterben mért és gáztechnikái 
normálállapotra átszámított napi térfogatának, valamint az átlagos napi fűtőérték szorzata 
jelenti.
Az átadott napi hőmennyiséget kWh-ban, a földgáz 0°C számított térfogatának és az 
égéshő 25/0°C -on vett értékének szorzataként kell meghatározni.

Elszámolás rendszerüzemeltetői allokáció alapján

Az átadott földgáz mennyiségi elszámolásának alapja a 100 m3/h feletti névleges 
(össz)teljesítményű gázmérővel, és legalább 3131 MJ/h kapacitás lekötéssel rendelkező 
felhasználási helyek vonatkozásában a rendszerüzemeltető által megadott hőmennyiség.

A 100 m3/h vagy az alatti névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező felhasználási 
helyek vonatkozásában a rendszerüzemeltető(k) által leolvasott mérőállásokból képzett 
hőmennyiség képezi a Szerződés szerinti elszámolás alapját. Az átadással kapcsolatos 
mennyiségi és minőségi adatok tekintetében a Felek elfogadják a rendszerüzemeltető adott 
gáznapra vonatkozó, hatályos ÜKSZ szerinti allokált napi mennyiségeket. A mennyiségi 
elszámolások alapvető időegysége a gáznap.

Elszámolás mérőállás-közlés alapján
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Az átadott földgáz mennyiségi elszámolásának alapja azon 100 m3/h, vagy az alatti 
névleges (össz)teljesítményű gázmérővel rendelkező felhasználási helyek esetében, 
melyek vonatkozásában a Felek megállapodtak, hogy a Felhasználó mérőállás(oka)t közöl, 
a közölt mérőállások alapján számolt és korrigált hőmennyiség. Az átadással kapcsolatos 
mennyiségi és minőségi adatok tekintetében a Felek megállapodnak, hogy a Felhasználó 
minden Gázhónap 5. napjáig a Kereskedő elektronikus Platformján a gázmérő(k) 
mérőállásait rögzíti.

Kereskedő vagy megbízottja számára a Felhasználó köteles helyszíni gázmérő ellenőrzést 
biztosítani, és amennyiben megállapítható a téves mérőállás közlésének ténye, a 
Kereskedő jogosult az ÁSZF alapján kötbért kiterhelni.

Az elszámolás azon felhasználási helyek esetében, amelyek 20 és 100 m3/h közötti 
névleges (össz)teljesítményű gázmérő(k)kel rendelkeznek negyedévente, a 20 m3/h-nál 
kevesebb névleges (össz)teljesítményű gázmérő(k) esetében pedig évente történik. 
Amennyiben a Szerződés bármilyen okból megszűnik, a Felek megállapodnak, hogy a 
rendszerüzemeltető által rögzített mérőállás(ok) alapján elszámolnak egymással. A 
mennyiségi elszámolások alapvető időegysége a gáznap.
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7.8.3. A számlázás és a számlakifogásolások intézésének rendje 

A számlázás rendje

Kereskedő a számla eredeti példányát postai úton küldi meg a Felhasználó által a 
Szerződésben megadott névre és címre. A Kereskedő a számláit egész forintra, egyéb 
deviza esetében két tizedes jegyre kerekített összegre állítja ki. A Kereskedő a számlát a 
mindenkor hatályos számviteli és adó jogszabályok szerinti formában és tartalommal 
köteles kiállítani.

Kereskedő a földgáz ellenértékét a Szerződésben meghatározott számlázás alapját képező 
mennyiség és a földgáz szerződéses árának szorzataként határozza meg.
Kereskedő a fix és forgalomarányos rendszerhasználati díjakat külön számlákban 
számlázza ki.

a) A fix rendszerhasználati díjak mértéke
b) A Felhasználó egy gázhónapra vonatkozó fix rendszerhasználati díjként az adott 

gázévre jogszabályban meghatározott fix rendszerhasználati díjak éves összegének 
1/12-ed részét fizeti meg a Szerződésben rögzítettek szerint.

c) A forgalomarányos rendszerhasználati díjak mértéke
d) A Kereskedő a forgalomarányos rendszerhasználati díjak összegét a vonatkozó 

hatályos jogszabályokban meghatározott szállítási, elosztási forgalmi és esetlegesen 
alkalmazandó átszállítási díj(ak) és a Szerződés alapján az átadott-átvett 
hőmennyiségek szorzataként határozza meg.

Kereskedő a szagosításáért a felhasznált szagosító anyag mennyisége és a Hivatal által 
megállapított szagosítás anyag egységár (Ft/l) alapján számított szagosítási átalány díjat 
számláz a Felhasználó részére. Amennyiben a szagosítási anyag egységára és a
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szagosítási norma változik a Kereskedő jogosult a szagosítási díjat a változásnak 
megfelelően módosítani.

A földgáz Szerződésben megállapított ára nem tartalmazza az ÁFÁ-t (általános forgalmi 
adót), az MSZKSZ díjat és a 2003. évi LXXXVIII. törvény által meghatározott energiaadót, 
valamint egyéb, a Kereskedő által is megfizetendő adót, egyéb díjat vagy pénzeszközt, 
melyeket a Kereskedő a mindenkor hatályos jogszabályok által megszabott összegben 
vagy mértékben számít fel a Felhasználónak, és melyek a számlán elkülönítve kerülnek 
feltüntetésre.

A számlán feltüntetendő teljesítési időpont az ÁFA Törvény vonatkozó rendelkezése szerinti 
teljesítési időpont. A számla, illetve az egyéb kiterhelt, kiszámlázott tételek, mint a kötbér, 
pótdíjak, egyéb áthárítható költségek, kártérítés stb., valamint a korábban kibocsátott 
számlák és számlával egy tekintet alá eső okiratok helyesbítésével kapcsolatos számlák és 
számlával egy tekintet alá eső okiratok fizetési határideje, mely minden esetben a számla 
kiállításától számítódik, a Szerződésben kerül meghatározásra.

A számla kifizetésének módja banki átutalás. Az átutalásnál a Felhasználó a számla 
összegét bármilyen levonás vagy beszámítás nélkül köteles a Kereskedő számlán 
feltüntetett bankszámlájára átutalni. Az átutalás költségeit teljes mértékben a Felhasználó 
(illetve Fizető) viseli (beleértve a levelező bank esetleges költségeit is).

Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a Kereskedő a bankszámlák közötti elszámolás 
útján teljesített fizetést akkor tekinti teljesítettnek, amikor a pénzösszeget a bankszámláján 
jóváírták. Amennyiben a fizetési határidő olyan napra esik, amely Magyarországon 
munkaszüneti vagy szabadnapnak minősül, illetve amely napon a Kereskedő bankja nem 
nyújt teljes körű üzleti szolgáltatást, a Felhasználó kötelezettségének fizetési határideje az 
eredeti fizetési határidőt megelőző utolsó olyan munkanap, amelyre a fenti korlátozások 
nem érvényesek.

A számlázás és a fizetés magyar forintban vagy más devizában (pl.: USD, EUR) is 
történhet. A deviza átváltás rendjét a Felek a Szerződésben szabályozzák az esetben, ha a 
számlázás és fizetés magyar forintban történik, de az ár devizában került meghatározásra.

Abban az esetben, ha a Felhasználó a Szerződés alapján kiállított bármilyen számlának az 
ellenértékét hibás pénznemben fizeti meg, az alábbi szabályok alkalmazandók:

a) A Kereskedő jogosult a hibás deviza számlázás devizanemére történő átváltásáért 
díjat felszámolni. A díj mértéke a számla bruttó összegének 1%-a.

b) Amennyiben a hibás pénznemben befolyó összeg a fizetendő pénznem befolyáskori 
Magyar Nemzeti Bank deviza árfolyamán számítva fedezi a Kereskedő 
követelésének az eredeti devizában kifejezett összegét és a fenti a) pont szerinti 
díjat, a fizetést teljesítettnek kell tekinteni.

c) A Kereskedő a nála esetlegesen keletkezett árfolyamnyereséget a Felhasználó 
részére visszatéríti.

d) Amennyiben a hibás pénznemben befolyó összeg a fenti árfolyamon számítva nem 
fedezi a Kereskedő követelésének az eredeti devizában kifejezett összegét és a fenti
a) pont szerinti díjat, úgy az előálló különbözeiét a Kereskedő továbbra is jogosult 
követelni a Felhasználótól a számla kiegyenlítésére irányadó határidőn belül, illetve 
rendelkezhet az összeg visszautalásáról, és követelheti az összeg szerződésszerű 
megfizetését.
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A számlakifogásolások intézésének rendje

A Felhasználó a számla ellen a kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) munkanapon belül 
írásban a Kereskedőnél kifogást emelhet. Kifogás előterjesztésének az elévülési időn túl 
nincsen helye. A kifogásnak tartalmaznia kell a kifogásolt adatot, összeget és a kifogás 
megalapozottságát kellően alátámasztó magyarázatot.

Amennyiben a Felhasználó a Kereskedő számlája vonatkozásában a fenti határidőn belül 
kifogást nem terjeszt elő, úgy a számlában foglalt fizetési kötelezettséget a 15.
(tizenötödik) munkanapot követő napon elismertnek kell tekinteni, kivéve, ha a számla nem 
felel meg a jogszabályi feltételeknek.

A kifogás bejelentésének a számla megfizetésére halasztó hatálya csak akkor van, ha a 
számlán elszámolt földgázmennyiség meghaladja az éves szerződött mennyiség kéthavi 
átlagát. A Kereskedő köteles a kifogást megvizsgálni, és ennek eredményéről a 
Felhasználót legkésőbb a kifogás kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban 
értesíteni, és szükség esetén korrekciós elszámolást küldeni, és számláit korrigálni.

7.9. Szerződésszegésre és szabálytalan vételezésre vonatkozó szabályok és 
eljárásrend

7.9.1. A szerződésszegés és szabálytalan vételezés esetei, szankciók és 
jogkövetkezmények

Amennyiben bármelyik Fél a Szerződés rendelkezéseit megszegi, a másik Fél a 
jogszabályokban, illetve a Szerződésben meghatározott módon és mértékben jogosult a 
szerződésszegő Féltől mind a Szerződés teljesítését, mind pedig a jogszabályokban, a 
Szerződésben, illetve az ÁSZF-ben meghatározott jogkövetkezményekre vonatkozó igényét 
érvényesíteni.

A felhasználói szerződésszegések alábbiakban meghatározott jogkövetkezményei 
együttesen is alkalmazhatók, kivéve, ha a Szerződés vagy az ÁSZF másként rendelkezik.

A Felhasználó általi szerződésszegés esetei

a) A Felhasználó a Szerződésben vagy az Üzletszabályzatban rögzített díjak, illetve 
kötbér, pótdíj vagy egyéb a Szerződés alapján a Kereskedőnek járó összegek 
megfizetésével kapcsolatos kötelezettségét késedelmesen vagy hiányosan teljesíti. 
A szerződésszegés lehetséges következményei: késedelmi kamat; azonnali hatályú 
felmondás, a földgáz-szolgáltatás felfüggesztése (15 napon túli késedelem esetén)

b) A Felhasználó megtagadja az Üzletszabályzat vagy a Szerződés szerinti biztosíték 
(pl. bankgarancia, óvadék) nyújtását, vagy biztosítéknyújtási kötelezettségének nem, 
illetve nem a Szerződés vagy az ÁSZF vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően 
tesz eleget. A szerződésszegés lehetséges következményei: azonnali hatályú 
felmondás, a földgázszolgáltatás felfüggesztése

c) A Felhasználó által vállalt adatszolgáltatás elmulasztása, késedelmes vagy nem 
megfelelő teljesítése. A szerződésszegés lehetséges következményei: kártérítés, 
kötbér
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d) Titoktartási kötelezettség megsértése. A szerződésszegés lehetséges 
következményei: kártérítés, kötbér

e) A Felhasználó a jelen pontban felsorolt eseteken kívül a Szerződésben, az 
Üzletszabályzatban vagy jogszabályban foglaltakat megsérti. A szerződésszegés 
lehetséges következményei: kártérítés, kötbér, pótdíj

f) Amennyiben a Felhasználó a Szerződésben megállapított maximum földgáz- 
mennyiségnél többet vételez (túlvételezés), vagy nem veszi át a Szerződésben 
megállapított minimális földgáz-mennyiséget (alulvételezés). A szerződésszegés 
lehetséges következményei: pótdíj.

g) Ha a Felek a Szerződésben a földgáz-mennyiség korlátozásában (maximális 
mennyiség) állapodnak meg, úgy a felső szolgáltatási korlátot meghaladó 
mennyiségű földgázfelhasználáshoz (túlvételezés) kapcsolódó fizetési kötelezettség 
olyan pótdíj, amely a földgázfogyasztásért fizetendő emelt összegű díjat foglalja 
magában, és ÁFA fizetendő utána. Ha a Felek a Szerződésben egy minimális 
földgáz-mennyiség átvételében állapodnak meg, úgy az ezt el nem érő földgáz
felhasználáshoz (alulvételezés) kapcsolódó fizetési kötelezettség olyan pótdíj, amely 
a szerződésszegés szankciója és az okozott kár megtérítésére szolgál, ezért ÁFA- 
mentes. A pótdíj a Kereskedőnek objektív alapon, a Felhasználó felróhatóságától 
függetlenül jár.

h) Nem szerződésszerű teljesítésnek minősül a Felhasználó részéről a 
teljesítménytúllépés, azaz, amikor a Felhasználó az őt kiszolgáló szállítórendszeri 
gázátadó állomáson és az átadási-átvételi ponton a Szerződésben lekötött maximális 
órai/napi teljesítményt/kapacitást túllépi. Kereskedő pótdíj megfizetésére kötelezheti 
a Felhasználót a jogszabályokban és az ÜKSZ-ben foglaltak szerint.

A Kereskedő általi szerződésszegés esetei

a) Nem szerződésszerű teljesítésnek minősül különösen a Kereskedő részéről, ha a 
Kereskedő a földgázt nem a Szerződésben meghatározottak szerint szolgáltatja 
(nem a Szerződésben rögzített időponttól kezdődően, illetőleg nem megfelelő 
mennyiségben vagy minőségben) szolgáltatja. Nem minősül minőségi, illetve 
mennyiségi hibának a Kereskedő teljesítése, amennyiben az értékesített földgáz 
minősége, illetve mennyisége a Kereskedőn kívüli ok, így különösen a 
rendszerüzemeltető tevékenysége miatt tér el a Szerződésben rögzítettektől. A 
szerződésszegés lehetséges következményei: kártérítés, kötbér, pótdíj

b) A Kereskedő a jelen pontban felsorolt eseteken kívül a Szerződésben, az 
Üzletszabályzatban vagy jogszabályban foglaltakat megsérti. A szerződésszegés 
lehetséges következménye: kártérítés

Kártérítés

A szerződésszegésért való felelősségre a mindenkor hatályos Ptk., valamint az egyéb 
vonatkozó jogszabályok az irányadóak. A károsult köteles a másik Felet a káresetről a 
tudomásszerzését követően haladéktalanul értesíteni, és kártérítési igényét megfelelően 
alátámasztva bejelenteni. Amennyiben a másik Fél a károkozás tényét, illetve felelősségét 
vitatja, köteles 15 naptári napon belül egyeztetést kezdeményezni. Az egyeztetés 
eredménytelensége esetén a károsult igénye érvényesítését jogi útra terelheti. A kártérítés 
összegét csökkenteni kell a máshonnan, harmadik személyektől megtérülő összegekkel (pl. 
biztosítás), és nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, amely a károsult kárenyhítési 
kötelezettségének be nem tartása miatt következett be. A Felek megállapodnak, hogy a
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Szerződés megszegéséből adódó felelősségük nem terjed ki a következménykárok, így 
különösen az elmaradt hasznok és jó hírnév megsértésével esetlegesen okozott kár 
megtérítésére. A jelen pontban foglaltak semmilyen módon nem értelmezhetők oly módon, 
hogy az bármelyik Fél bűncselekménnyel vagy szándékosan okozott, továbbá az életet, 
testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségét 
korlátozná vagy kizárná.

Kötbérek, pótdíjak

Kötbér, illetve pótdíjfizetési kötelezettséget elsősorban az Üzletszabályzat vagy a 
Szerződés rögzít, de a rendszerüzemeltetők üzletszabályzata, az ÜKSZ és jogszabály is 
állapíthat meg a Felek tekintetében kötbér, illetve pótdíjfizetési kötelezettséget. A teljesítés 
jogszerű megtagadása, valamint előzetesen egyeztetett tervszerű karbantartás vagy vis 
maior esetében kötbérfizetési kötelezettség nem keletkezik. A kötbér vagy pótdíj kiterhelése 
terhelő levéllel történik.

Kiszolgálás felfüggesztése

Kereskedő a Felhasználó kikapcsolását csak végső esetben, a részére kiküldött írásbeli 
kikapcsolási figyelmeztetést követően, kárenyhítési vagy biztonsági okokból kezdeményezi, 
abban az esetben, ha a Felhasználó a fizetési kötelezettségének teljesítésével 15 napot 
meghaladó késedelembe esett.

GET. 28/A. § (3) bekezdése és a GET. 29. § (3a) bekezdése szerinti, a kikapcsolás 
lehetőségére és az azzal járó szolgáltatásszüneteltetésre vonatkozó tértivevényes levélnek 
vagy az átvétel igazolására alkalmas más módon történő értesítésnek tartalmaznia kell a 
felhasználó azonosító számát, a felhasználó nevét, a felhasználó címét, a felhasználási 
hely címét, a lejárt tartozással érintett számla sorszámát és esedékességét, a lejárt 
esedékességű tartozás összegét.

Felszólítását a Kereskedő úgy küldi meg a Felhasználó részére, hogy a Felhasználónak a 
fizetési kötelezettsége kiegyenlítésével legyen lehetősége a kikapcsolás elkerülésére.

Ha a Felhasználó a kikapcsolási értesítőben megjelölt kikapcsolási időpontot megelőző 
utolsó munkanap 12 óráig rendezi valamennyi lejárt tartozását, ideértve a tartozást terhelő 
késedelmi kamatokat és a Kereskedő követelése érvényesítésével kapcsolatos esetleges 
költségeit is, és ezt megfelelően igazolja a Kereskedő számára, a Kereskedő a 
kikapcsolásra irányuló kérelmét visszavonja.

A rendszerüzemeltető a kikapcsolásra vonatkozó kérelmet anélkül teljesíti, hogy bármilyen 
módon vizsgálná a Felhasználó kikapcsolására irányuló kérelem jogszerűségét.
A kikapcsolást követően a rendszerüzemeltető csak a Kereskedő kezdeményezésére 
kapcsolja vissza a Felhasználót. A Felhasználó a felfüggesztés időtartama alatt nem köthet 
más kereskedővel földgáz-kereskedelmi szerződést. A Kereskedő az általa fizetési 
késedelem miatt kezdeményezett kikapcsolás esetén, ha a Felhasználó valamennyi lejárt 
tartozása rendezésre került, és a Kereskedő által esetlegesen igényelt biztosítékok a 
rendelkezésére állnak, 1 munkanapon belül kezdeményezi a Felhasználó ellátásba történő 
visszakapcsolását.
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Az illetékes földgázelosztó az üzletszabályzatában és általános szerződési feltételeiben 
meghatározott esetekben a földgáz elosztási szolgáltatását felfüggesztheti.
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Vis Maior

Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő Fél vis maior okán nem tudja teljesíteni a 
Szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre 
nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, 
polgári zavargások, földrengés, árvíz, tűzvész, robbanás, terrorcselekmény, kapacitás
megszakítás stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az 
adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében.

A Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a vis 
maior időtartamával arányosan meghosszabbodnak.
Amennyiben a vis maior időtartama a 90 napot meghaladja, bármely Fél jogosult a 
Szerződést írásban azonnali hatállyal felmondani minden hátrányos jogkövetkezmény 
nélkül, illetve abban az esetben is, ha erre egyébként a Szerződés alapján nem lenne 
jogosult. A Szerződés felmondása előtt a Felek kötelesek egyeztetést lefolytatni a 
Szerződés esetleges módosításáról. Amennyiben az egyeztetés 15 napon belül nem vezet 
eredményre, megnyílik a Szerződés felmondásának lehetősége.

A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról, a 
Szerződés teljesítésére gyakorolt hatásáról a szerződő Felek egymást haladéktalanul, 
írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező vis maiorról történő 
késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél felel.

A vis maior eseményt bejelentő Fél az adott helyzetben tőle elvárható legrövidebb időn 
belül köteles értesíteni a másik Felet, ha a vis maior esemény megszűnik, vagy ha a 
bejelentő Félre vonatkozóan megszűnik a vis maior teljesítésre gyakorolt hatása.

Havária

Az összekapcsolt földgázszállító, földgáz elosztó, földgáz tároló és gáztermelő rendszer 
tervszerű, normál üzemmenetétől eltérő olyan, a Kereskedő által nem befolyásolható 
okokból bekövetkező üzemállapot, melynek következtében ellátásbiztonság-csökkenés, 
súlyos környezetszennyezés, közveszély keletkezhet és a fogyasztók gázellátása 
korlátozottá válik, illetve a gázátadó állomáson a normál üzemmeneten kívüli üzemi 
paraméterek keletkeznek.

Amennyiben havária esete következik be, akkor az erről tudomást szerző Félnek 
haladéktalanul írásban értesítenie kell a másik Felet és a Felek kötelesek a lehető 
legrövidebb időn belül egymással a Szerződés teljesítésének folytatásáról egyeztetni, 
valamint az egyéb, valamely Fél által lényegesnek minősített kérdésekben megállapodni.

Eljárásrend szerződésszegés és szabálytalan vételezése esetén

A Felhasználó bejelentése alapján a szerződésszegés körülményeinek kivizsgálását a 
bejelentés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül meg kell kezdeni, és ha szükséges, 
ezen időn belül egyeztető tárgyalást kell kezdeményezni. Az egyeztető tárgyaláson
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törekedni kell a teljes körű megegyezésre. Ha az egyezség nem jön létre, vagy a Kereskedő 
a szerződésszegés tényét nem ismeri el, a Felhasználó jogosult a Hivatalnál panaszt tenni, 
vagy peres eljárást kezdeményezni.

Felhasználó szerződésszegése esetén a Kereskedő írásban szólítja fel a Felhasználót a 
szerződésszegő állapot megszüntetésére és a Szerződés, az alkalmazandó jogszabályok, 
valamint az Üzletszabályzat szerinti kötelezettségeinek teljesítésére.

Ha a Felhasználó a szerződésszegő állapotot ezt követően sem szünteti meg, 
szerződésszegés jellegétől függően a Kereskedő utasítására a szállítói, vagy a területileg 
illetékes elosztói engedélyes a hálózati hozzáférést megtagadhatja a Gázelosztási 
Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően. A szükséges munkák elvégzése vagy 
elvégeztetése a Felhasználó költségére történik. A Kereskedő ezen felül jogai védelme 
érdekében az illetékes hatósághoz, bírósághoz fordulhat.

A szabálytalan vételezés megállapítása és bizonyíthatósága érdekében végzett helyszíni 
ellenőrzésre és ennek részletes eljárásrendjére az érintett szállítói, vagy elosztói 
engedélyes üzletszabályzatában foglaltak az irányadók.

7.9.2. A szerződéses állapot helyreállítása

A Felhasználó köteles az Kereskedőt a szerződésszegés, felfüggesztés, kizárás okának 
megszüntetéséről írásban értesíteni. A felfüggesztés, kizárás okának megszűnését 
követően a Kereskedő megbízásából a szállítói, vagy a területileg illetékes elosztói 
engedélyes a gázszolgáltatást üzletszabályzata szerint helyreállítja.

A gázszolgáltatás az alábbi feltételek teljesítése esetén állítható vissza:
a) a szerződésszegő magatartást, állapotot a Felhasználó megszüntette;
b) a Felhasználó a Szerződés szerint meghatározott gázmennyiség ellenértékét 

megfizette, egyéb fizetési kötelezettségét (hátralék, késedelmi kamat, pótdíj, 
kötbér, stb.) teljesítette;

c) a gázszolgáltatás megszüntetésének és helyreállításának költségeit a 
Felhasználó megfizette. A nem szerződésszerű, szabálytalan gázvételezés 
ügyviteli és technikai eljárásait a szállító, vagy a területileg illetékes elosztói 
engedélyes üzletszabályzata tartalmazza.
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7.9.3. A késedelmes fizetés esetére alkalmazható szankciók 

Késedelmes fizetés

Amennyiben a fizetésre kötelezett Fél a fizetendő összeget annak esedékessége napjáig 
nem fizeti meg, késedelembe esik, és köteles a lejárt összegre, a késedelem idejére, azaz a 
késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig késedelmi kamatot fizetni 
alapesetben a Ptk. szerinti mértékben, figyelembe véve azonban Felhasználó ÁSZF szerinti 
kockázati besorolását, amennyiben ez az adott Felhasználó tekintetében alkalmazandó.
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A késedelembe eső Fél köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot a másik Fél írásbeli 
felszólítását követő 8 naptári napon belül megfizetni. A Felek a késedelmi kamat összegét 
360 napos év figyelembe vételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják. A 
késedelmi kamat fizetésének olyan devizanemben kell megtörténnie, amilyen 
devizanemben a Felek a késedelmi kamat alapjául szolgáló
összeget a Szerződés fizetési feltételeiben meghatározták. Késedelmi kamat utalása 
esetén a Felhasználó köteles a közlemény rovatban a „KESKAM” kifejezést feltüntetni.

A Kereskedő jogosult emellett a Felhasználó késedelmes fizetéséből adódó egyéb igazolt 
költségei (pl. postaköltség, Ptk. szerinti behajtási költség, követelés és pénzügyi biztosíték 
érvényesítésének költsége stb.) kiterhelésére. Késedelmes fizetés esetén bármely 
beérkező összegből a Kereskedő először a költségeket, aztán a késedelmi kamatot, majd a 
díjtartozást számolja el. Kereskedőnek ez a joga akkor is fennáll, ha a Felhasználó az 
utalás közlemény rovatában az általa kiegyenlítésre szánt számla számának megjelölésével 
másként rendelkezett.
Amennyiben a Felhasználó a Szerződés időtartama alatt másodszor is legalább 10 naptári 
napot meghaladó fizetési késedelembe esik, a Kereskedő jogosulttá válik arra, hogy a 
további földgázszolgáltatást pótlólagos pénzügyi biztosíték nyújtásától tegye függővé, illetve 
a második késedelmet követően jogosulttá válik a számlázási időszakokra vonatkozóan 
becsült összegről (Éves Szerződött Mennyiség 1/12 része, illetve a vonatkozó havi 
szerződött mennyiség) számlát kiállítani (előre fizetés). A két lehetőség közül a Kereskedő 
egy egyeztetést követően, de 15 napon belül egyeztetés hiányában is választ, és 
döntéséről, az előre fizetéssel történő kiszolgálásról, illetve a pótlólagos pénzügyi biztosíték 
nyújtásának határidejéről és feltételeiről írásban értesíti a Felhasználót.

7.10. A felhasználói panaszok ügyintézésének és a panaszok kezelésének rendje

Kereskedő a tevékenységével kapcsolatos panaszok, bejelentések és megkeresések 
fogadására és rendezésére ügyfélszolgálatot működtet.

A Felhasználó panaszával az Kereskedőnek a Szerződésben megjelölt szerződéses 
kapcsolattartójához, ügyfélszolgálati irodájához vagy a fogyasztói érdekképviseleti, 
érdekvédelmi szervezetekhez fordulhat.

Amennyiben a Felhasználó a bejelentésre kapott válasszal, illetve intézkedéssel nem ért 
egyet, a Hivatalhoz jogosult fordulni.

A panaszok, bejelentések kivizsgálására és az írásban történő válaszadásra - annak 
tartalmától függően - a határidő legfeljebb 15 naptári nap, ha jogszabály ettől eltérően nem 
rendelkezik.

Kereskedő a beérkezett panaszokról, bejelentésekről és azok kivizsgálásáról nyilvántartást 
vezet. A Kereskedő a felmerült kérdések esetén az együttműködést nem tagadhatja meg, 
köteles a közérdekű adatokat -  az állami, szolgálati vagy üzleti titkot képezők kivételével - 
hozzáférhetővé tenni, a tervezett intézkedésekről tájékoztatást adni.

Kereskedő jelen Üzletszabályzatát az ügyfélforgalom számára kialakított ügyfélszolgálati 
irodában jól látható módon elhelyezi, és internetes honlapján hozzáférhetővé teszi.
A Kereskedő ügyfélszolgálati irodájának címe:

4025 Debrecen, Piac utca 1-3. III./28.
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Kereskedő az ügyfélszolgálaton írásban benyújtott és szóban előadott, de a helyszínen el 
nem intézett beadványokat igazolás ellenében veszi át, és a Felhasználó valamennyi 
beadványát az elévülési határidő végéig visszakereshetően megőrzi.

Kereskedő a beadvány nélküli, telefonon történő ügyintézés esetén is biztosítja az 
ügyintézés dokumentálhatóságát. Ennek érdekében egyedi ügyszámot alkalmaz, amelyről a 
hívás során tájékoztatja a Felhasználót. A korábbi, érdemben megválaszolt beadvány 
tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon Felhasználó által tett, ismételt, új információt nem 
tartalmazó beadvány, valamint a névtelen felhasználói beadvány kivizsgálását a Kereskedő 
mellőzi.

Ha a Felhasználó a Kereskedő válaszát nem fogadja el, vagy a Kereskedő nem adott 
érdemi választ, a Felhasználó a Hivatalhoz fordulhat, mely esetben a benyújtott kérelmének 
tartalmaznia kell:

a) a kérelmező elérhetőségét (cím, ha rendelkezésre áll, a telefonos elérhetőség 
és elektronikus levélcím);

b) az érintett felhasználási hely címét;
c) a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal 

alátámasztva, ideértve különösen az Kereskedőnek a Felhasználó 
megkeresésére adott válaszlevelét;

d) a Kereskedő igazolását a panasz benyújtására;
e) a kért intézkedés megjelölését; és
f) a kérelmező aláírását.

7.11. A szerződés felmondásának esetei, megszűnésének rendje

7.11.1. A Szerződés megszüntetésének esetei

Kereskedő a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja az alábbi esetekben:

a) A jogszabályban, az ÁSZF-ben vagy a Szerződésben ekként meghatározott 
szerződésszegési esetekben, kivéve, ha vis maior esete áll fent;

b) A Felhasználó a Szerződésben foglalt jogait vagy kötelezettségeit a Kereskedő 
előzetes hozzájárulása nélkül engedményezi;

c) A Felhasználó csődeljárás megindítása iránti kérelmet nyújt be az illetékes 
bírósághoz; vagy a Felhasználó fizetésképtelenségét az illetékes bíróság jogerős 
végzésben megállapítja; vagy a Felhasználó döntésre jogosult szerve jogutód nélküli 
megszűnést (végelszámolás) kimondó határozatot hoz;

d) Engedélyes vevő esetében a Hivatal a működési engedélyét visszavonja;
e) A Szerződésben előírt biztosíték bármely okból megszűnik, vagy nem áll 

rendelkezésre;
f) Jogszabályváltozás esetén az Üzletszabályzatban foglaltak esetén; és
g) Felhasználó a fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, és a Felhasználó 

ezen nem vitatott fizetési kötelezettségei a Kereskedő vonatkozó írásbeli 
értesítésének kézbesítésétől számított 8 napon belül sem kerülnek rendezésre.

A Felhasználó a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja az alábbi esetekben:
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a) A Kereskedő működési engedélye felfüggesztésre, visszavonásra kerül, és a 
továbbiakban nem jogosult a Szerződés hatálya alatt földgáz-kereskedelmi 
tevékenységet folytatni, anélkül, hogy erre jogosult jogutódja lenne;

b) A Kereskedő csődeljárás megindítása iránti kérelmet nyújt be az illetékes 
bírósághoz; vagy az Kereskedő fizetésképtelenségét az illetékes bíróság jogerős 
végzésben megállapítja; vagy a Kereskedő döntésre jogosult szerve jogutód nélküli 
megszűnést (végelszámolás) kimondó határozatot hoz.

A Szerződés megszűnésének egyéb esetei:
a) A határozott időre kötött Szerződés a határozott idő lejártával megszűnik, kivéve, ha 

a Szerződés vagy az ÁSZF másként rendelkezik.
b) A Felek a Szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.
c) A határozatlan időtartamra kötött Szerződés megszűnik, amennyiben azt bármelyik 

Fél a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően felmondja.
d) Bármely szerződő fél jogutód nélküli megszűnése esetén.
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Ha a Felhasználó a határozott időtartamú Szerződést annak lejárata előtt vagy a 
határozatlan időtartamú Szerződést a felmondásra rendelkezésre álló határidő megnyílta 
(fordulónap bekövetkezte) előtt kívánja megszüntetni anélkül, hogy erre a Kereskedő 
szerződésszegése alapot adna, akkor kezdeményezheti a Szerződés közös 
megegyezéssel való megszüntetését.

A határozott időtartamra kötött Szerződés a lejárat napját követően

7.11.2. A Szerződés megszüntetésének rendje

A Felhasználó a felmondó levelet / nyilatkozatot érvényesen kizárólag a Szerződésben 
meghatározott kapcsolattartási címre küldheti el. Kereskedő a Szerződés felmondásának 
kézhezvételétől számított 5 napon belül értesítést küld a Felhasználónak. Amennyiben a 
felmondás jogszerű, a Kereskedő kiadja a jogszabályok által előírt igazolásokat és 
adatokat, valamint visszaigazolja a Szerződés megszűnésének időpontját. Amennyiben a 
felmondást nem tartja jogszerűnek, ezt indokolja, illetve megjelöli a felmondás 
hatályosulásához szükséges feltételeket.

Mindkét fél jogosult az általa közölt felmondás visszavonására legkésőbb a Szerződés 
megszűnésének napját 22 naptári nappal megelőzően.
A felmondási jogát gyakorolni kívánó Fél a felmondását írásban, az átvételt igazolható 
módon köteles megküldeni a másik Félnek. Az értesítéstől függetlenül a Felek kötelesek a 
szerződéses kötelezettségeiket mindaddig teljesíteni, amíg a Szerződés nem szűnik meg. 
Amennyiben a Felhasználó kereskedőváltás céljából mondja fel a Szerződést, minden 
esetben a hatályos GET, Vhr. és ÜKSZ előírásai szerint kell eljárni.

Amennyiben a Felhasználónak a felmondása közlésekor lejárt tartozása áll fenn a 
Kereskedővel szemben, a Kereskedőnek jogában áll a tartozásra tekintettel a felmondást 
elutasítani, mely ezáltal nem hatályosul, és a Felek közötti jogviszony változatlanul 
fennmarad mindaddig, amíg a Felhasználó a Szerződésből eredő valamennyi fizetési
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kötelezettségének eleget nem tesz. A még el nem számolt földgáz fogyasztás elszámolása, 
számlázása, rendezése érdekében a Kereskedő jogosult a Szerződés megszűnésének 
időpontjáig becsült földgáz fogyasztásra számított díjakról számlát kiállítani. Az összeg 
megfizetése a Feleket nem mentesíti az elszámolási kötelezettség alól.
A Szerződés felmondása, illetve megszűnése nem érinti bármelyik Félnek a felmondás, 
illetve a megszűnés időpontja előtt keletkezett, a Szerződésből származó jogait és 
kötelezettségeit. A Szerződés megszűnése esetén a Felhasználó és a Kereskedő a 
Szerződés megszűnésének napjára kötelesek egymással teljes körűen elszámolni. Ekkor 
az átadott-átvett földgáz ellenértékét, egyéb díjakat (pótdíjat, kötbért, stb.), valamint a 
szolgáltatással vagy annak megszüntetésével kapcsolatban felmerült további díjakat és 
költségeket a Felhasználó a Kereskedő számlája/terhelő levele alapján köteles megfizetni. 
Az érintett rendszerüzemeltető által biztosított, az elszámoláshoz szükséges adatok alapján 
a Kereskedő végszámlát bocsát ki a Szerződés megszűnésétől számított 20 naptári napon 
belül.

7.11.3. A Felhasználó személyében bekövetkezett változás

Ha a felhasználási hely használatára jogosult személyében bármely jogcímen változás 
következik be, az adott felhasználási helyre vonatkozó Szerződés felhasználójaként a 
Kereskedő által nyilvántartott felhasználó (az eredeti felhasználó) köteles a Kereskedőt a 
változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül írásban tájékoztatni a változásról és -  
lehetőség szerint -  a felhasználási helyre vonatkozó használati jog új jogosultjának 
személyéről és elérhetőségi adatairól (az új felhasználó), egyúttal a földgáz-kereskedelmi 
szerződés megszüntetésére vonatkozó bejelentést tenni (szerződéstípustól függően 
felmondással vagy közös megegyezés kezdeményezésével) a lentiek szerint. A Szerződés 
megszűnéséig az eredeti felhasználó a felhasználási helyen történő vételezés ellenértékét 
köteles megfizetni és a szerződésszegésért helytállással tartozik.

Ha az eredeti felhasználó határozott időre szóló vagy éves fordulónapos határozatlan időre 
szóló Szerződéssel rendelkezik, amelyet a felhasználó-változásra tekintettel a határozott 
idő lejárta, illetve fordulónap előtt kíván megszüntetni, akkor köteles a változás 
bejelentésével egyidejűleg írásban kezdeményezni a szerződés közös megegyezéssel 
történő megszüntetését a Kereskedőnél. A Kereskedő a közös megegyezéssel történő 
megszüntetéshez az ÁSZF-ben és a Szerződésben rögzített feltételekkel járul hozzá. Ha az 
eredeti felhasználó a változás bejelentésére vonatkozó kötelezettségét nem, vagy 
késedelmesen teljesíti, az érintett felhasználási helyre vonatkozó földgázkereskedelmi 
szerződés megszűntetéséig köteles az érintett felhasználási helyre vonatkozó
földgázkereskedelmi szerződésből származó fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni 
akkor is, ha a felhasználási helyet nem ő használja.
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7.11.4. A Felhasználó jogutód nélküli megszűnése

A Felhasználó köteles írásban tájékoztatni a Kereskedőt, ha felszámolás, végelszámolás 
folytán vagy más módon jogutód nélküli megszüntetése várható, vagy bármely más 
esemény a jogutód nélküli megszüntetéshez vezető eljárás megindításával fenyeget. A 
Felhasználó ezen tájékoztatási kötelezettségét a fentiekre vonatkozó információ 
tudomására jutásától számított 3 napon belül köteles teljesíteni.
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7.11.5. A földgáz-kereskedelmi szerződések megszűnésére vonatkozó további 
szabályok

A Szerződések megszűnésére vonatkozó további szabályokat a Felek között megkötött 
Szerződés is tartalmazhat.

8. A kereskedőváltás szabályai, eljárásrendje, elszámolási módszerek

8.1. A Szerződés felmondása

Ha a Felhasználó a felhasználási hely földgázellátása érdekében más földgáz-kereskedővel 
kíván szerződést kötni, Szerződését a Szerződés, illetve az ÁSZF rendelkezései szerint 
mondhatja fel rendes felmondással. A kereskedőváltás lebonyolítása céljából a felhasználó 
megbízása/meghatalmazása alapján az a földgázkereskedő is eljárhat, akivel a Felhasználó 
az új földgáz-kereskedelmi szerződést megköti.

Amennyiben a Szerződés felmondására kereskedőváltási célból kerül sor, a Kereskedő a 
Felhasználó és -  amennyiben a Felhasználó megbízásából az új földgázkereskedő jár el -  
az új földgázkereskedő részére a felmondás kézhezvételétől számított 5 napon belül 
írásbeli értesítést küld a) a felmondás visszaigazolásáról, vagy b) a felmondás 
benyújtásakor nem teljesített szerződéses feltételekről, így különösen a Szerződés 
benyújtásakor fennálló lejárt tartozásról, az új földgázkereskedőnek azonban csak a 
tartozás tényéről.
Ennek érdekében a Kereskedő megvizsgálja, hogy a Felhasználó a szerződéses 
feltételeket teljesítette-e, így különösen a felmondás kézhezvételét követően 
tartozásvizsgálatot tarthat.

8.1.1. A felmondás visszaigazolása

Ha a Felhasználó által közölt felmondás megfelel a vonatkozó jogszabályi előírások, jelen 
Üzletszabályzat és a Szerződés rendelkezéseinek, a Kereskedő a felmondást 
visszaigazolja.
A Felhasználó által közölt rendes felmondás a visszaigazolása esetén, a Kereskedő 
kézhezvételének időpontjára visszaható hatállyal lép hatályba. A felmondás elfogadása 
esetén a Kereskedő a visszaigazolással egyidejűleg bejelenti az érintett 
rendszerüzemeltetőnél az ÜKSZ szerinti részletes adattartalommal és formátumban a 
kereskedőváltás tényét és a Szerződés megszűnésének időpontját.

A visszaigazolásban fel kell tüntetni
a) a mérési pont egyedi azonosító számát (POD-azonosító), és
b) a Szerződés megszűnésének időpontját.

Ha a Felhasználó önállóan jár el, köteles a felmondás visszaigazolását haladéktalanul 
eljuttatni az új földgáz-kereskedőnek annak érdekében, hogy az új földgázkereskedő a 
kereskedőváltással kapcsolatos kötelezettségeit megfelelő határidőben teljesíthesse.

8.1.2. Értesítés a felmondás benyújtásakor nem teljesített szerződéses feltételekről

Amennyiben

JMT ENERGY Kft.
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• a Felhasználó által közölt felmondás nem felel meg vonatkozó jogszabályi előírások, 
a jelen Üzletszabályzat vagy a Szerződés rendelkezéseinek, vagy 
a Felhasználónak a felmondás benyújtásakor a Kereskedővel szemben esedékessé 
vált és ennek ellenére nem teljesített tartozása van, vagy más szerződéses feltételt 
nem teljesített, a Kereskedő erről a felhasználót értesíti, és részletes tájékoztatást ad 
a Felhasználónak a nem teljesített szerződéses feltételekről -  így különösen a lejárt 
tartozásról - ,  és azok teljesítésének módjáról és határidejéről.
Ilyen esetben a felmondást a közlésének időpontjára visszamenőleges hatállyal az 
értesítésben megjelölt kötelezettségek/szerződéses feltételek teljesítéséig 
hatálytalannak kell tekinteni.

Lejárt esedékességű tartozás fennállása esetén a Kereskedő póthatáridőt ad a fennálló 
fizetési kötelezettségek rendezésére. A Felhasználó egyúttal köteles a póthatáridő végéig 
esedékessé váló fizetési kötelezettségeit is teljesíteni. A fizetési kötelezettségek 
póthatáridőben történt rendezésének ellenőrzése érdekében a

Kereskedő a póthatáridő lejártát követően ismételt tartozásvizsgálatot tart.

a) Ha a Felhasználó valamennyi (a felmondáskor fennálló és a póthatáridő végéig 
esedékessé váló) fizetési kötelezettségét az értesítésben meghatározott 
póthatáridőben teljesíti -  azaz az ismételt tartozásvizsgálat időpontjában nem 
rendelkezik lejárt esedékességű tartozással - ,  akkor a Kereskedő legfeljebb 5 napon 
belül a felmondást visszaigazolja, és az illetékes rendszerüzemeltetőnél az ÜKSZ 
szerinti részletes adattartalommal a kereskedőváltás tényét és a Szerződés 
megszűnésének időpontját bejelenti. Ilyen esetben a felmondás az ismételt 
tartozásvizsgálat időpontjával hatályosul, tehát a Szerződésben meghatározott 
felmondási időt az ismételt tartozásvizsgálat időpontjától kezdődően kell számítani. 
Ha a Felhasználó a szerződéses feltételeket a póthatáridőre teljesítette, de a 
felmondásban megjelölt időpontra a kereskedőváltás már nem végezhető el, úgy a 
szerződés a következő -  a kereskedőváltás teljesíthetőségét biztosító - legkorábbi 
időpontban szűnik meg.

b) Ha a Felhasználó a fizetési kötelezettségét az értesítésben meghatározott 
póthatáridőben nem teljesíti -  azaz az ismételt tartozásvizsgálat időpontjában lejárt 
esedékességű tartozással rendelkezik - ,  akkor a felmondás nem hatályosul, és ha a 
Felhasználó továbbra is meg kívánja szüntetni a Szerződését, új felmondást kell 
közölnie.

A jelen pontban foglaltak abban az esetben is érvényesek, ha a Felhasználó
megbízásából földgázkereskedő jár el.

8.2. Kereskedőváltáshoz szükséges információk

A kereskedőváltáshoz a Felhasználónak legalább az alábbi adatokat, információkat kell 
megadnia a

Kereskedő részére:
új kereskedő megnevezése 
kereskedőváltással érintett felhasználó neve
kereskedőváltással érintett felhasználási hely címe (irányítószám, helység, 
utca, házszám/helyrajzi szám)
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kereskedőváltással érintett POD 
kereskedőváltás dátuma
kereskedőváltással érintett területileg illetékes elosztói engedélyes neve

8.3. Elszámolás

Távlehívható fogyasztásmérő berendezéssel rendelkező Felhasználó esetében a földgáz
kereskedelmi szerződés megszűnésének időpontjában a rendszerüzemeltető köteles 
gondoskodni a záró mérőállás távleolvasással történő meghatározásáról.

Budapest, 2020. május 15.

Jelen Üzletszabályzatot (Mellékleteivel és Függelékeivel együtt) a Hivatal jóváhagyta, 
módosításukhoz a Hivatal hozzájárulása szükséges.

JMT ENERGY Kft.

Kiss Anikó
ügyvezető

Záradék:
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Mellékletek:

1. Az ügyfélszolgálati iroda elérhetősége
2. Elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek
3. Szerződések általános tartalmi elemei

Függelék:

1. A társaság szervezeti felépítése
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Földgáz-kereskedelmi
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1. számú melléklet

Ügyfélszolgálat iroda elérhetősége

Címe: 4024 Debrecen, Csapó u. 18. II/5 
Telefon: +36 52410 948
Fax: +36 52 316-429
E-mail cím: jmtenergykft@gmail.com 

info@jmtenergy.com

Az Ügyfélszolgálat elérhetőségének ideje:
8.00-17.00 között személyes telefonos ügyfélszolgálat, 

azt követően üzenetrögzítő jelentkezik

JMT ENERGY Kft.
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2. számú melléklet

Elszámolások során alkalmazott számítási eljárás, paraméterek

A mérési számítások az ÜKSZ vonatkozó fejezete illetve a szállítói és az elosztói 
engedélyesek üzletszabályzatainak vonatkozó pontjai alapján történnek. A nagynyomású 
mérőrendszerek megfelelően műszerezettek, a mérőkörök számítóművei nyomás és 
hőmérsékletkompenzációt végeznek, emellett a gázkromatográfok gázanalízisén alapulva 
korrigálják a gáz kompresszibilitásából következő eltérést is. A szállítói és elosztói 
rendszereken alkalmazott mérési eljárás során felhasznált számítások az alábbi elveken 
alapulnak, amelytől a Kereskedő eltérhet.

Az átlag légköri nyomás meghatározható:
- a szolgáltatási terület jellemző magassági pontjain felszerelt, hitelesített 

mérőeszközzel mért értékeknek a mérési időszakra vonatkoztatott átlagával.
- A Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal által megadott légköri nyomásnak, 

a mérési időszakra képzett átlagával.

- A hőfok kompenzáció módjai:
- a felhasználási helyen hitelesen mért földgáz hőmérsékletnek, a mérési időszakra 

képzett átlagával,
- az Országos Meteorológiai Szolgálat által a mérési időszakra megadott 

átlaghőmérséklettel,
- hőfok kompenzátorral szerelt mérővel.

Amennyiben a Kereskedő a Felhasználóval a kereskedelmi mennyiségi elszámolás alapjául 
a Felhasználó által diktált mérőállás alapján történő elszámolásban állapodik meg, a 
Felhasználó által megadott mérőállás alapján meghatározott üzemi állapotú mennyiséget a 
lenti összefüggések alapján korrigálja gáztechnikái normálállapotra. A korrigált mennyiség 
képezi a mennyiségi számlázás alapját.

A gázmérő állásként bejelentett üzemi állapotú gáztérfogat átszámítása energiává az 
alábbiak szerint történik.
1. A mérőállás bejelentés a hónap első napjától az 5-ik napig történik, így az adott hónapra 
rendelkezésre áll az üzemi állapotú gáztérfogat.
2. A havi üzemi állapotú gáztérfogat (Vü (hónap)) egyes napokra bontása során (Vü(T)) a 
napi átlag hőmérsékleti adatok segítségével előállított ÜKSZ IV. mellékletének 5. számú 
melléklete szerinti, felejtő súlyos hőmérsékleti értékhez és megfelelő profilcsoporthoz 
tartozó profilérték (profiIérték(T)) képződik, úgy hogy az egyes napok tény átlag 
hőmérsékletének alapján meghatározott felejtő súlyos hőmérsékleti értékhez tartozó 
profilértékek összegével kerül elosztásra a havi üzemi állapotú gáztérfogat, majd az 
összeszorzásra kerül az adott napi felejtő súlyos hőmérsékleti értékhez tartozó 
profilértékkel.

VÜ(T) = Vü(tónap) * E M lM é k fQ

3. Az egyes napokra az alábbi képlet alapján történik a normálállapotú gáztérfogat 
számítása:
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ahol:
Vn: gáztechnikái normálállapotra átszámított gáztérfogat [m3],
Vü: a gázmérő által mért üzemi állapotú gáztérfogat [m3],
Pü: Pb + Ap üzemi állapotú gáz nyomása [Pa],
Pb: a mérési időszak légköri nyomásának átlaga [Pa],
Ap: az MSZ 7048/1-1983. sz. szabvány előírása szerint, a mérési helyen lévő gáz 
üzemi túlnyomása [Pa],
Pn: gáztechnikái állapotú gáz nyomása = 101325 [Pa],
Tn: gáztechnikái állapotú gáz hőmérséklete = 288,15 [K], (15 [°C]), 
tü: az üzemi állapotú gáz hőmérséklete [°C],
Tü: 273,15 [K] + tü

Az egyes napokra előállít normálállapotú gáztérfogatot a fűtőértékkel szorozva áll elő az 
adott napi energiamennyiség, a napi energiamennyiségek összege megadja a telephely 
havi energia felhasználását.
Amennyiben fűtőérték adat nem áll rendelkezésre, a Kereskedő a MER szerinti fűtőértéket 
használja helyettesítő értékként.

51



3. számú melléklet

Szerződések általános tartalmi elemei

A Kereskedő a Felhasználóival az alábbi kötelező minimális tartalommal köti meg az 
értékesítési szerződéseit azon alapelv betartásával, amely szerint minden Felhasználójával 
az általános szerződési feltételek alapján, de a Felhasználók ellátását érintő egyedi 
sajátosságok figyelembe vételével, mindkét fél ügyleti akaratát tükröző szerződéseket köt.

a) a szerződő felek megnevezését, természetes személy esetén a nevének, a 
születési helyének és idejének, az anyja nevének, a lakcímének, gazdálkodó 
szervezet esetén a székhelyének és a cégjegyzékszámának, adószámának 
feltüntetésével,
b) a szolgáltatásnak a szerződés megkötésekor érvényes árát,
c) a számlázási és fizetési módot, a leolvasási, az elszámolási és a számlázási 
időszakokat,
d) a szerződés időtartamát,
e) a szerződés meghosszabbításának, megszüntetésének, felmondásának feltételeit,
f) a szerződésszegés eseteit és jogkövetkezményeit, különös tekintettel a 
szolgáltatásból való kikapcsolás részletes feltételeire,
g) annak a rendszerüzemeltető a megnevezését, székhelyét, amelynek 
rendszeréhez a felhasználó közvetve vagy közvetlenül csatlakozik,
h) a felhasználási hely és a csatlakozási pont megjelölését,
i) a vásárolt, a nyilvántartott és a lekötött kapacitás mértékét,
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1. sz. Függelék

A társaság szervezeti felépítése / kapcsolata stratégiai partnereivel
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