Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.

A kötbérek meghatározása

A földgáz elosztónak, és a rendszerhasználónak a szerződésszerű teljesítésének
elmulasztásából, vagy megszegéséből adódóan kötbérfizetési kötelezettsége állhat
fenn. A kötbér mértékét a táblázatban foglaltak szerint állapítjuk meg.
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Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.

Elosztási szerződésszegés kötbére
SZERZŐDÉSSZEGŐ MAGATARTÁS FORMÁI

KÖTBÉR MÉRTÉKE

FÖLDGÁZELOSZTÓ TÁRSASÁG RÉSZÉHáztartási foRŐL
gyasztó
A gázelosztást a szerződésben meghatározott 500,-Ft/nap,
de max 15.000,-Ft/
időpontban nem kezdi meg.

20 m3/h alatti nem
háztartási

20 - 100 m3/h

101 - 500 m3/h

500 m3/h feletti

750,-Ft/nap, de max. 22.500,Ft/alkalom

1.000,-Ft/nap, de max.
30.000,-Ft/alkalom

1.500,-Ft/nap, de max. 45.000,Ft/alkalom

alkalom

500,-Ft/nap,
de max 15.000,-Ft/ alkalom

Jogszerűtlen magatartása folytán a gázelosztás
megszakad, vagy azt a törvényben foglaltakon
túlmenően szünetelteti, illetőleg korlátozza.

500,-Ft/nap,
de max 15.000,-Ft/
alkalom

500,-Ft/nap,
de max 15.000,-Ft/ alkalom

750,-Ft/nap, de max. 22.500,Ft/alkalom

1.000,-Ft/nap, de max.
30.000,-Ft/alkalom

1.500,-Ft/nap, de max. 45.000,Ft/alkalom

A gázszolgáltatásból kizárt fogyasztó részére az arra
okot adó szabálytalanság vagy szerződésszegés
megszűnését, és a fogyasztó erről szóló értesítésének kézhezvételét követő két munkanapon belül a
hálózati hozzáférést nem biztosítja

500,-Ft/nap,
de max 15.000,-Ft/
alkalom

500,-Ft/nap,
de max 15.000,-Ft/ alkalom

750,-Ft/nap, de max. 22.500,Ft/alkalom

1.000,-Ft/nap, de max.
30.000,-Ft/alkalom

1.500,-Ft/nap, de max. 45.000,Ft/alkalom

A földgázelosztás minőségi és szolgáltatási színvonala az engedélyben illetve az üzletszabályzatban
előírtaknak nem felel meg.

5000,- Ft***

5000,- Ft***

5000,- Ft***

5000,- Ft***

5000,- Ft***

Olyan fogyasztásmérőt üzemeltet, amely érvényes
hitelesítéssel nem rendelkezik, és annak hitelesítése
az elosztó kötelezettsége***

500,-Ft/nap,
de max 15.000,-Ft/
alkalom

500,-Ft/nap,
de max 15.000,-Ft/ alkalom

750,-Ft/nap, de max. 22.500,Ft/alkalom

1.000,-Ft/nap, de max.
30.000,-Ft/alkalom

1.500,-Ft/nap, de max. 45.000,Ft/alkalom

A szerződésben rögzített adatszolgáltatási kötelezettségeinek nem, vagy csak késedelmesen tesz eleget***

5000,- Ft

5000,- Ft

50.000,- Ft

50.000,- Ft

50.000,- Ft

5000,- Ft

5000,- Ft

50.000,- Ft

50.000,- Ft

50.000,- Ft

Ft/alkalom

1.250,- Ft

1.250,- Ft

5.000,- Ft

10.000,- Ft

25.000,- Ft

Ft/alkalom

Ft/alkalom

RENDSZERHASZNÁLÓ RÉSZÉRŐL
A szerződésben foglalt adatközlési kötelezettségének
nem, vagy késedelmesen tesz eleget.
A műszaki-biztonsági követelményeknek nem megfelelő csatlakozóvezetéket, fogyasztói berendezést
használ.
A szolgáltatott gázt a gázmérő működésének bármilyen módon való befolyásolásával, vagy egyéb
szabálytalan módon vételezi.
A gázmérő vagy a mérési rendszer megrongálódik, a
gázmérőn vagy a mérési rendszeren, annak ki- és
belépő pontján, valamint az esetleges kerülővezeték
záró-szerelvényén elhelyezett záró pecsét eltávolításra kerül, illetőleg ennek sérülését, hiányát az elosztói
engedélyesnek haladéktalanul nem jelenti be.
A hibás gázmérő vagy mérési rendszer javítását,
cseréjét nem teszi lehetővé, illetve – ha erre megállapodás a hozzáférésre jogosultat kötelezi – a javítást
vagy a cserét nem végzi el.

*
(14.400,-Ft)

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

Ft/nap

Ft/nap
*
(14.400,-Ft)

**

*
(14.400,-Ft)

**

Ft/nap

SZERZŐDÉSSZEGŐ MAGATARTÁS FORMÁI
RENDSZERHASZNÁLÓ
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KÖTBÉR MÉRTÉKE

20 m3/h alatti nem

20 - 100 m3/h

101 - 500 m3/h

500 m3/h feletti
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Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.

háztartási
Az elosztóhálózat használatára jogosító vételezésre
jogosító szerződést az előírt határidőn belül nem köti
meg.

A késedelmi kötbér megegyezik a rendelkezésre
álló teljesítmény alapján
jogszabályban meghatározott rendszerhasználati
díjak – elosztási alapdíj,
illetve elosztási teljesítménydíj – összege.
a kötbér mértéke megegyezik
a
késedelmi
kamat mértékével

(VHR. 2. számú melléklet 11.§.(3).)

A gázelosztás díját késedelmesen, nem a szerződésben meghatározott időben fizeti meg.

A gázelosztás díját nem fizeti.

a kötbér mértéke megegyezik
a
késedelmi
kamat mértékével

A gázmérő nélküli fogyasztás feltételeit megszegi.

6.840,- Ft

25.000,- Ft

50.000,- Ft

125.000,- Ft

Ft/alkalom

A fogyasztáskorlátozási – illetve megszakítható
fogyasztó esetében a megszakítási – rendelkezéseknek nem tesz eleget.

0,- Ft

10.000,- Ft

100.000,- Ft

250.000,- Ft

Ft/alkalom

A nyomás alatti gázellátórendszert megbontja.

200.000,-Ft

300.000,- Ft

400.000,- Ft

600.000,- Ft

Ft/alkalom

*
**
***

A beépített berendezés névleges teljesítményének (de maximum 4m3/h ) 12 órás használatát feltételezve 30 napos fogyasztás figyelembevételével a berendezések névleges teljesítménye szerinti árszabásba tartozó díjjal számolva (max: 4 m3/h * 12 h/nap * 30 nap * (3*96 Ft/m3) / 30 nap =14.400 Ft/nap). A földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló rendelet gázdíj mértékére vonatkozó
rendelkezésének módosítása esetén a kötbér a gázdíj emeléssel arányosan módosul.
A beépített berendezések névleges teljesítményének 24 órás használatát feltételezve, 30 napos fogyasztás figyelembevételével, a berendezések névleges teljesítménye szerinti árszabásba tartozó
díjtételek háromszorosa
A fogyasztó bejelentése alapján
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