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ELOSZTÁSI SZERZŐDÉS
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Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.)
Székhely: 9027 Győr, Puskás T. u. 37-39 .
Levelezési címe:
Cégjegyzékszám:
Adószáma:
Számlavezető pénzintézete:
Számlaszáma:
Felügyeleti szerv: Magyar Energia Hivatal
mint földgázelosztási működési engedélyes, továbbiakban Elosztó,
az

másrészről:
………………………………………………………………….
Székhely:
Levelezési címe:
Cégjegyzékszám:
Adószáma:
Számlavezető pénzintézete:
Számlaszáma:
Felügyeleti szerv:
mint földgázkereskedő, a továbbiakban Kereskedő/ között

1.

A szerződés tárgya:
Földgáz elosztási tevékenység végzése a Kereskedő által képviselt
Felhasználók számára az 1/a és 1/b. sz. mellékletekben rögzített alapadatok
alapján – a hatályos jogszabályok, az Üzletszabályzat mellékletét képező
Elosztási Szerződés Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF),
valamint az Elosztó és a hozzáférésre jogosultak kapcsolatát szabályzó Üzemi
és Kereskedelmi Szabályzat szerint - díjfizetés ellenében.
Jelen szerződés szerinti elosztási tevékenység a Kereskedővel szerződéses
kapcsolatban álló, ezen szerződés 1/a és 1/b. sz. mellékletében felsorolt
Felhasználókra vonatkozik.
Szerződő felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen
szerződés mellékletét képező ÁSZF rendelkezéseit elfogadják és irányadónak
tekintik.
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2. A szerződés hatálya:
Jelen szerződés ……………………………-én lép hatályba, és határozatlan időre
szól.

3.

Számlázás - fizetési mód:
Az elosztóhálózat kiadási pontján a mérő
leolvasására/digitális mérő távolsági leolvasására

elszámolási

célú

helyszíni

101-500 m3/h és az 500 m3/h feletti teljesítmény lekötésű
(teljesítménydíjas) felhasználók esetén havonta egy alkalommal kerül sor;
20-100 m³/h közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók esetén
havonta egy;
20 m³/h-nál kisebb mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók esetén
évente egy alkalommal kerül sor.
A Kereskedő kezdeményezésére végzett árváltozás és egyéb okból történő
mérőleolvasás költségét a Kereskedő köteles megtéríteni.
Amennyiben a Felhasználó megtagadja a mérő helyszíni leolvasása alkalmával
felvett jegyzőkönyv aláírását, ennek tényét jelezni kell a Kereskedő felé.
Az elosztási díjak számlázása az ÁSZF-ben leírtak szerint történik.
Fizetési mód: átutalás

4.

Intézkedésre jogosult megbízottak:
4.1 Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. részéről: …………………………………….
Cím: ………………………………………………..……
Telefon: …………………………………………………
Telefax: ………………………………………………...
E-mail:…………………………………………………..
4.2 A Kereskedő/Felhasználó részéről:
Név: ……………………………………………………
Telefon:………………………………………………..
Telefax: ……………………………………………….
E-mail: ………………………………………………..

A szerződő felek a jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárulnak, hogy a
szerződésnek a felhasználók fogyasztási helyeire lebontott alapadatokat tartalmazó
1/a. és 1/b. számú melléklete elektronikus formában módosítható. A módosítást a
jelen pontban meghatározott e-mail címre kell megküldeni. A módosítás
érvényességéhez a másik fél visszaigazolása szükséges.
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5.

Az elosztási tevékenység végzéséhez és az elszámoláshoz szükséges
alapadatokat a jelen szerződés 1/a.,1/b. és a 2. számú melléklete tartalmazza.

6.

Az Elosztó a Felhasználó részére az Elosztó Üzletszabályzatában leírt
szolgáltatásokat biztosítja.

7.

A Kereskedő kijelenti, hogy az 1/a. és 1/b. számú mellékletben meghatározott
elhasználókkal földgáz kereskedelmi szerződést kötött. Kijelenti továbbá, hogy a
jelen szerződés megkötésénél saját nevében, valamint az 1/a. és 1/b. számú
mellékletben meghatározott Felhasználók képviseletében is eljár, ezen
felhasználókat a jelen szerződésben foglaltakról teljes körűen tájékoztatja.
A jelen szerződés és az ÁSZF közötti eltérő tartalmú rendelkezések esetén a
jelen szerződésben foglaltak az irányadók.
A jelen szerződés teljesítéséért a Kereskedőt és a Felhasználót egyetemleges
kötelezettség terheli.
A szerződő felek a jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt írtak alá.

Kelt, …….. év ………… hó ……nap

………………………………..
Kereskedő/Felhasználó
cégszerű aláírása

…………………………………
Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.
cégszerű aláírása

Mellékletek: 1/a. sz. melléklet: Az elosztási tevékenységhez és annak elszámolásához szükséges
alapadatok - nem lakossági és 20 m3/h gázigény feletti lakossági felhasználókra
1/b. sz. melléklet: Az elosztási tevékenységhez és annak elszámolásához szükséges
alapadatok – legfeljebb 20 m3/h gázigényű lakossági célú felhasználókra
2. sz. melléklet: Adatforgalmi megállapodás
3. sz. melléklet: Általános Szerződési Feltételek
4. sz. melléklet: Működtetett rendszer műszaki adatai - Minőségi előírások
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