Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt

KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS
a kereskedelmi engedélyessel
amely létrejött egyrészről
cégnév:
székhely:
bankszámlaszám:
levelezési címe:
adóig. száma:
cégjegyzékszám:
mint földgázelosztói engedélyes, a továbbiakban ELOSZTÓ
másrészről
cégnév:
székhely:
adóig. száma:
bankszámlaszám:
cégjegyzékszáma:
KSH szám:
számlázási cím:
mint földgáz kereskedelmi működési engedélyes, a továbbiakban Kereskedő
között alulírott időben és helyen az alábbi feltételekkel.
I.

Bevezető rendelkezések
A Felek rögzítik, hogy közöttük ………………..-án ……….számon kapacitáslekötési
szerződés jött létre. Felek a Magyar Földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi
Szabályzatában (a továbbiakban: ÜKSZ) meghatározottak szerinti profil alapú
elszámolási
rendszer
működtetésével kapcsolatos utólagos
korrekciók
elvégzésének, és az azzal kapcsolatos pénzügyi elszámolások folyamatának
szabályozása érdekében az kapacitáslekötési szerződés kiegészítéseként és
elválaszthatatlan részeként a jelen megállapodást megkötik. Felek rögzítik, hogy a
jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az kapacitáslekötési
szerződés rendelkezései az irányadóak és alkalmazandóak.
A korrekciós elszámolás során a rendszerhasználókra allokált mennyiség, illetve
annak az elsődleges elszámolásban megállapított értékének korrekciója történik a
leolvasott, illetve mért adatok alapján.

II.

A megállapodás tárgya
Az ELOSZTÓ a jelen megállapodás alapján meghatározza a Kereskedővel létrejött
kapacitáslekötési szerződés 1. számú mellékleteiben felsorolt
felhasználók
esetében a leolvasási időszak allokált fogyasztásainak, valamint a leolvasási
időszaknak megfelelő mérőleolvasás, a felhasználó kereskedőváltása során a
rendszerhasználók által térítés ellenében megrendelt leolvasás vagy a felhasználó
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kereskedőváltása során a régi és új kereskedő egymás közötti megállapodása
alapján megadott mérőállás szerint számított tényleges fogyasztásának
különbségét, és ennek figyelembe vételével elvégzi a korrekciós mennyiségek
elszámolását a mindenkor hatályos jogszabályok, az ELOSZTÓ Üzletszabályzata
(a továbbiakban: Üzletszabályzat), valamint az ÜKSZ rendelkezései szerint.
Kereskedő tudomásul veszi, hogy az Elosztó legfeljebb 201…………..-ig az alábbi
módszer szerint jogosult az elszámolást elvégezni: azon felhasználók körében, ahol
évi egy alkalommal kerül sor a fogyasztásmérő leolvasására, az iparági fogyasztói
profil alapján készült részszámlák 201..…………-ét – a korrekciós elszámolás
bevezetését – követően is mindaddig megjelennek a korrekciós elszámolásban
levonandó tételként, amíg a régi részszámlázási metodikával megkezdett időszak
leolvasott mérőálláson alapuló elszámolással lezárásra nem kerül. Az érintett
felhasználói kör az éves leolvasási eredmények elszámolásával párhuzamosan,
folyamatosan szűkül, majd a sikertelen leolvasások pótlására fenntartott három
hónappal kiegészülő egy év, azaz összesen 15 hónap elteltével megszűnik.
III.

Korrekciós mennyiségek számítása
A korrekciós mennyiség a profilos elszámolású felhasználókra az kapacitáslekötési
szerződés mellékletében megjelölt leolvasási időszakban allokált és a mérők
leolvasása után meghatározott tényleges fogyasztások eltérését jelenti. Az elosztó
érdekkörén kívüli okból le nem olvasott mérőhelyek tekintetében nem kerül sor
korrekciós elszámolásra. A leolvasás, és a korrekciós elszámolás ilyen okra
visszavezethető elmaradásából eredő minden jogkövetkezmény a Kereskedőt
terheli. A korrekciós mennyiséget az ELOSZTÓ felhasználókra, illetve korrekciós
csoportokra számítja ki, és a Kereskedőre összegezve havonta állapítja meg.
A profilos felhasználókhoz tartozó felhasználási helyeket (POD) a korrekciós
mennyiségek és árak meghatározása érdekében korrekciós csoportokba kell
sorolni. A ELOSZTÓ ellátási területén alkalmazott korrekciós csoportokat és az
azokhoz rendelt árakat a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló
rendeletben rögzített rendszerhasználói bontásban, valamint a leolvasás éves vagy
havi gyakorisága alapján képzi.
A korrekciós mennyiségek számításának részletes szabályait a mindenkor hatályos
ÜKSZ tartalmazza.
Amennyiben az ELOSZTÓ nem kap információt a profilos felhasználók
földgázelosztói profilba sorolásához, úgy jogosult és köteles a rendelkezésére álló
adatok alapján az első profilba sorolást elvégezni. Ebben az esetben az ELOSZTÓ
nem felelős az esetlegesen nem megfelelő profilba sorolásból adódó eltérésekért.
Az ebből adódó esetleges kockázatokért az ELOSZTÓ nem felelős.

III.1.

A korrekciós elszámoló árak és díjak
A korrekciós elszámolás során a korrekciós elszámoló árak és díjak megállapítása,
valamint a korrekciós mennyiségek értékének kiszámítása történik.
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A korrekciós árak és díjak havonta kerülnek megállapításra az ÜKSZ-ben
meghatározott módszer szerint. A korrekciós árakat és díjakat az ELOSZTÓ
működési területén belül egységesen kell megállapítani.
A korrekciós elszámolások lezárásának határideje a gázhónapot követő második
hónap 20. napja.
III.2.

A korrekciós elszámolás és számlázás
A korrekciós elszámolás keretében a korrekciós mennyiségek és azok
ellenértékének a Kereskedő és az ELOSZTÓ közötti számlákkal történő
elszámolása történik.
A korrekciós mennyiségekben foglalt földgáz ellenértéke a korrekciós mennyiség és
a korrekciós árak és díjak alapján, az ÜKSZ alapján kerül megállapításra.
A korrekciós elszámolás a Kereskedő vonatkozásában havonta történik az azt
megelőző időszakok korrekciós mennyiségei alapján, azaz a Felek határozott időre
szóló, havonkénti elszámolásban állapodnak meg a korrekciós mennyiségek
tekintetében.
A korrekciós elszámolást kereskedői korrekciós csoportokra bontva, a korrekciós
csoportmennyiségek és azok korrekciós elszámoló ára illetve díja feltüntetésével
kell megadni. Az elkészült elszámolást az ELOSZTÓ legkésőbb az adott hónap
utolsó munkanapjáig a Kereskedő részére elektronikus formában megküldi. Az
elszámolás tartalmát az ELOSZTÓ-nak felhasználási helyenként tételesen kell a
Kereskedő számára megismerhetővé tenni a havi számla mellékleteként bemutatott
elektronikus kimutatás formájában. A tételes kimutatásnak a következőket kell
tartalmaznia:
•
•
•
•
•
•

felhasználási hely azonosító (POD)
korrekciós csoport
elszámolási időszak
allokált mennyiség
mért mennyiség
korrekciós mennyiség

Amennyiben a korrekciós elszámolás kereskedő részére történő megküldését
követően öt (5) munkanapon belül a Kereskedő írásban nem kezdeményezi az
elszámolás felülvizsgálatát és javítását, a korrekciós elszámolás a számlázás
alapját képezi.
A korrekciós elszámolás kereskedői korrekciós csoportokra bontva, a korrekciós
csoportmennyiségek és azok korrekciós elszámoló ára illetve díja feltüntetésével
kell megadni.
A korrekciós elszámolások pénzügyi rendezésének határideje a számla kiállítását
követő 8. nap.
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III. 3. Gázmennyiségek korrekciós elszámolása
Amennyiben az elvégzett korrekció alapján a korrekció alá vont hónapban a
Kereskedő által ellátott felhasználók elszámolási időszakra vonatkozó
tényfogyasztása magasabb, mint a profil alapján az elszámolási időszakban a
hónap végi újra allokálás során megállapított gázmennyiségek összege a
Kereskedő köteles a korrekciós mennyiséget az adott korrekciós értéken korrekciós
számla ellenében az ELOSZTÓ részére megtéríteni.
Amennyiben az elvégzett korrekció alapján a korrekció alá vont hónapban a
Kereskedő által ellátott felhasználók elszámolási időszakra vonatkozó
tényfogyasztása alacsonyabb mint a profil alapján az elszámolási időszakban a
hónap végi újra allokálás során megállapított gázmennyiségek összege a
Kereskedő jogosult az ELOSZTÓ részére ezen a korrekciós mennyiség
vonatkozásában korrekciós számlát kibocsátani. A Kereskedő által kibocsátott
korrekciós számla fizetési feltételei – különös tekintettel a fizetési határidőre - az
ELOSZTÓ által kibocsátott korrekciós számlával megegyezőek kell hogy legyenek.
III. 4. Az elosztóhálózati rendszerhasználati díjak korrekciós elszámolása
Az ELOSZTÓ és a Kereskedő a havi korrekciós mennyiségek alapján azok
elosztóhálózati rendszerhasználati forgalmi díjai vonatkozásában egymással
elszámolnak. A rendszerhasználati díjak korrekciós elszámolására, az elszámolás
Kereskedő részére történő megküldésére, valamint az elszámolással kapcsolatos
reklamációk kezelése a korrekciós gázmennyiségek elszámolásának feltételei
vonatkoznak. A Felek határozott időre szóló, havonkénti elszámolásban állapodnak
meg az elosztóhálózati rendszerhasználati díjak korrekciós elszámolásának
tekintetében is.
A korrekció alá vont időszak korrekciós rendszerhasználati díjainak meghatározása
korrekciós csoportonként az ÜKSZ előírásai alapján történik.
A korrekciós mennyiségek után fizetendő elosztóhálózati rendszerhasználati
forgalmi díjak vonatkozásában amennyiben a Kereskedőnek a korrekciós
elszámolás alapján az ELOSZTÓ felé rendszerhasználati díjfizetési kötelezettsége
keletkezik, arra vonatkozóan az ELOSZTÓ rendszerhasználati díj számlát állít ki a
Kereskedő részére. Kereskedő a számla kiegyenlítésére a számlán feltüntetett
határidőig köteles.
Amennyiben az elvégzett korrekció alapján a korrekció alá vont hónapban a
Kereskedő által ellátott felhasználók tényfogyasztása alacsonyabb, mint a profil
alapján adott elszámolási időszakban a hónap végi újra allokálás során
megállapított gázmennyiségek összege, továbbá a Kereskedő által ezen időszakra
allokált mennyiségek után a rendszerhasználati díjak megfizetése megtörtént, az
ELOSZTÓ a különbözetre vonatkozóan a megfizetett rendszerhasználati díjakat
jóváírja. A jóváírásra kizárólag a korábban a Kereskedő részére kibocsátott és
általa kiegyenlített rendszerhasználati díj számlák alapján van lehetőség.
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III.5.

Vitatott korrekciós elszámolások kezelése
A Kereskedő a korrekciós elszámolással kapcsolatos reklamációját – a korrekciós
elszámolás hibája esetén - a korrekciós elszámolás részére történő eljuttatását
követően öt (5) munkanapon belül írásban, a hiba(k), illetve vitatott tétel(ek)
pontos megjelölésével jelezheti az ELOSZTÓ-nál, egyidejűleg kérheti az
elszámolás felülvizsgálatát és javítását.
Amennyiben a fenti határidőn belül a korrekciós elszámolással kapcsolatban írásos
kifogás nem érkezik, a korrekciós elszámolást az ELOSZTÓ elfogadottnak tekinti. A
fenti határidőn túl érkező bármilyen, az elszámolást érintő észrevételt, reklamációt
az ELOSZTÓ nem vesz figyelembe.
Az ELOSZTÓ a felülvizsgálati kérelem (észrevétel, reklamáció) kézhezvételét
követő öt (5) munkanapon belül köteles azt érdemben elbírálni. Amennyiben a
felülvizsgálati kérelem megalapozott volt, és a hiba az elszámolást érinti, az
ELOSZTÓ a hibás tétel(ek) korrigálásával a fenti határidőn belül javított elszámolást
és adatszolgáltatást küld a Kereskedő részére. Nem megalapozott reklamáció
esetén a fenti határidőn belül a felülvizsgálati kérelem elutasításra kerül az
elutasítás okának megjelölésével, mely esetben a Kereskedő jogosult az
kapacitáslekötési szerződésben kikötött választott bírósághoz fordulni. Az
ELOSZTÓ-nak felülvizsgálati kérelem elutasításával egyidejűleg Kereskedő
számára minden olyan adatot mellékelni kell, amely alapján a Kereskedő által
vitatott elszámolás készült.
A vitás kérdések lezárását követően az ELOSZTÓ és a Kereskedő külön új, az
eredetit javító elszámolást és számlát készít. A korrekciós elszámolások pénzügyi
rendezésének határideje a korrekciós számla kiállítását követő 8. nap.
Az elszámolási adatok utólagos javítását az ELOSZTÓ az eredeti leolvasást
követő 60 napon belüli korrekciós elszámolásokban köteles figyelembe venni
abban az esetben,
ha ez az érték meghaladja a vitatott korrekciós mennyiség értékének 10 %-át.
Az elszámolási adatok utólagos javítási igényének megalapozottsága esetén a
vitatott korrekciós mennyiség értékének 10 %-át meghaladó hiba ellenőrző
leolvasásának költségviselője az ELOSZTÓ. Az elszámolási adatok utólagos
javítási igényének megalapozatlansága esetén az ellenőrző leolvasás
költségviselője a Kereskedő.
A Kereskedő által kibocsátott gázmennyiségekre vonatkozó korrekciós számla
ELOSZTÓ által csak abban az esetben kerül befogadásra, amennyiben annak
tételei megegyeznek az ELOSZTÓ által korábban a Kereskedő részére átadott
végleges, tárgyhavi korrekciós elszámolás tételeivel. A Kereskedő részére
megadott korrekciós elszámolástól eltérően kiállított korrekciós számlát az
ELOSZTÓ nem fogad be, azt minden esetben kiegyenlítetlenül a Kereskedő
részére visszajuttatja, mely esetben a Kereskedő késedelmi kamat, vagy a
korrekciós számla kiegyenlítésének elmaradása miatti jogkövetkezmény
érvényesítésére nem jogosult.
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III.6.

Fizetési feltételek
A ELOSZTÓ a jelen Megállapodásban foglalt esetleges fizetési kötelezettségét
banki átutalás útján teljesíti a gázmennyiségek és az elosztóhálózati
rendszerhasználati
díjak
korrekciós
elszámolására
vonatkozó,
jelen
megállapodásban meghatározott valamennyi feltétel teljesülése esetén.
A számlázás és a számlakifogások intézésének rendjére vonatkozó részletes
szabályokat a jelen Megállapodás, az kapacitáslekötési szerződés és az ELOSZTÓ
Üzletszabályzata tartalmazza.
Amennyiben a Kereskedő az ELOSZTÓ által kibocsátott korrekciós számla
ellenértékét az esedékesség időpontjáig bezárólag nem egyenlíti ki, az ELOSZTÓ
fizetési felszólítást küld a Kereskedő részére, mellyel összefüggő költségeit a
Kereskedő köteles megfizetni.
Amennyiben a Kereskedő a felszólítás kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon
belül sem rendezi számlatartozását, az ELOSZTÓ lehívja a Kereskedő által az
kapacitáslekötési szerződés szerint nyújtott pénzügyi biztosítékból, ennek
hiányában pedig jogosult a Kereskedővel fennálló kapacitáslekötési szerződés
teljesítését felfüggeszteni. Amennyiben a pénzügyi biztosíték nem került feltöltésre,
vagy nem nyújt elegendő fedezetet a számlatartozás rendezésére, úgy az
ELOSZTÓ a pénzügyi biztosíték feltöltéséig az kapacitáslekötési szerződés
teljesítését felfüggeszti, mely esetben a felfüggesztésből eredő valamennyi
közvetlen és közvetett kár és költség a Kereskedőt terheli.

IV.

Szerződésszegés
A jelen megállapodásban foglalt bármely kötelezettség megszegése
szerződésszegésnek minősül. Szerződésszegés esetén a másik Fél a
jogszabályokban, az ELOSZTÓ Üzletszabályzatában, az ÜKSZ-ben, az
kapacitáslekötési szerződésben, illetve a jelen megállapodásban meghatározott
módon és mértékben jogosult a szerződésszegő féltől mind a szerződésszerű
teljesítést, mind pedig a jogszabályokban, az ELOSZTÓ Üzletszabályzatában, az
ÜKSZ-ben, az kapacitáslekötési szerződésben, illetve a jelen megállapodásban
meghatározott jogkövetkezményekre vonatkozó igényét érvényesíteni, ide értve a
fizetési késedelem esetére szedhető késedelmi kamatot is.

V.

A megállapodás megszűnése
A Megállapodás automatikusan megszűnik az kapacitáslekötési
megszűnése esetén, illetve amennyiben a korrekciós elszámolásra
jogszabályi és egyéb rendelkezések hatályukat vesztik, vagy oly
módosulnak, hogy a korrekciós elszámolás jelen megállapodásban
szerinti elvégzése ellehetetlenül.
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VI.

A megállapodás hatálya
A jelen megállapodás a Felek aláírásával jön létre és - eltérő megállapodás
hiányában – akkor lép hatályba, amikor azt az ELOSZTÓ kézhez vette. A
megállapodást a Felek határozatlan időtartamra kötik.

VII.

Záró rendelkezések
A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a földgázpiacra vonatkozó szabályozást
ismerik, és a megállapodást a hatályos földgázipari és egyéb jogszabályok
ismeretében kötötték meg. A jelen megállapodásban nem szabályozott
kérdésekben az kapacitáslekötési szerződés rendelkezései az irányadóak.
A jelen megállapodást a Felek annak elolvasását és értelmezését követően, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

………….., 20………………………

Elosztó

Kereskedő
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