Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.
FÖLDGÁZ-ÁTSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.)
Székhely: 6724 Szeged, Pulcz. u. 44.
Cégjegyzékszám: 06-10-000470
Adószáma: 13937856-2-06
Számlavezető pénzintézete: Budapest Bank Zrt.
Számlaszáma: 10102842-58400700-01000001
Felügyeleti szerv: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
mint „átszállító” földgázelosztási működési engedélyes, a továbbiakban Átszállító Elosztó;
az

<<Engedélyes neve>>
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószáma:
Számlavezető pénzintézete:
Számlaszáma:
Felügyeleti szerv: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
mint rendszerhasználó, a továbbiakban Rendszerhasználó;
az

valamint az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt., röviden E.ON KÖGÁZ
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 32.
Cégjegyzékszám: 20-10-040064
Adószáma: 11346966-2-20
Számlavezető pénzintézete: Unicredit Bank Hungary Zrt.
Számlaszáma: 10918001-00000005-08710045
Felügyeleti szerv: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
mint másik földgázelosztási működési engedélyes, a továbbiakban Elosztó között a mai
napon az alábbiak szerint.
Preambulum:
A korábban hatályos 31/2009. (VI.25.) KHEM rend. 7.§ (1) bek. értelmében 2012. december
26. napjától kezdődően az elosztási díjrendszer egyik eleme az elosztási átszállítási díj. A
Magyar Energia Hivatal a 1175/2012. sz. határozatával megállapította az Égáz-Dégáz
Földgázelosztó Zrt. által 2013. január 1-től alkalmazható átszállítási díj mértékét, mindezek
alapján tehát az Átszállító Elosztó 2013. január 1. napjától kezdődően jogosult átszállítási
díjat alkalmazni.
2013. július 26-án hatályba lépett a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
elnökének 1/2013. (VII.11.) rendelete (továbbiakban: Rendelet), amelynek 24.§ (1) bek. e)
pontja alapján az elosztási átszállítási díj, mint az elosztási díjrendszer eleme tekintetében
az elszámolásra vonatkozó megállapodás az érintett Felek között megköthető.
Mindezen jogszabályok és rendelkezések alapján a jelen Szerződést aláíró Felek
megállapodnak az alábbiakban.
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Az elosztási átszállítási díjat az Rendelet alapján az átszállított földgázt vételező
rendszerhasználóként eljáró felhasználó, valamint az átszállított földgázt vételező
felhasználót ellátó földgázkereskedő (a továbbiakban: Rendszerhasználó) köteles
megfizetni annak a földgázelosztónak (Átszállító Elosztó), amelynek az üzemeltetett
elosztóvezetékébe betáplálásra kerülő földgáz egy más földgázelosztó által
üzemeltetett elosztóvezetékbe kerül továbbításra.
A TÉT-3 részleges szigetüzem esetében - ennek értelmében - a Rendszerhasználó az
Átszállító Elosztónak köteles megfizetni az elosztási átszállítási díjat az Elosztó
elosztóvezetékébe továbbított, átszállított földgáz után.
Érintett felek abban is megállapodtak, hogy a számlázás alapadatai az Elosztó által allokált
mennyiségek, de ezen adatokat a Rendszerirányító nem adhatja át az Átszállító Elosztónak,
emiatt szükséges a Megállapodás megkötése az abban részes Felek között.
Az elszámolás érdekében a Feleknek tehát megállapodást kell kötniük egymással, melynek
alapján az elosztási átszállítási díj jogosultja az Átszállító Elosztó, kötelezettje a
Rendszerhasználó.
1. A szerződés hatálya, biztosíték, a szerződés megszűnése:
1.1.
A jelen Szerződés annak minden fél által történő aláírását és az 1.2.1. vagy az 1.2.2.
szerinti biztosíték nyújtását követően lép hatályba, határozatlan időtartamra, mindaddig,
amíg a Rendszerhasználó az Átszállító Elosztó által átszállított földgázt igénybe veszi a más
földgázelosztó által üzemeltetett elosztóvezetéken. Ennek alapján a Szerződés a Felek
között rendes felmondással nem szüntethető meg.
1.2.1. A Rendszerhasználó a jelen Szerződésben foglalt díjfizetési kötelezettségeinek
biztosítására a jelenleg is hatályos elosztási szerződése kapcsán az Átszállító Elosztó
részére rendelkezésre bocsájtott bankgaranciát alkalmazza. További bankgarancia
biztosítási kötelezettsége a Rendszerhasználónak a jelen szerződés vonatkozásában egyik
érintett elosztó társaság felé sincs.
1.2.2. Mivel a Rendszerhasználónak az Átszállító elosztóval hatályos kapacitáslekötési
szerződése van, a Rendszerhasználó kifejezett jognyilatkozatával hozzájárul ahhoz, hogy a
kapacitáslekötési szerződés 2. pontja szerint nyújtott szerződéses biztosítékot, a
bankgaranciát az Átszállító elosztó a jelen Szerződéshez biztosítékként igénybe vehesse.
1.3.
A Rendszerhasználó 15 napot meghaladó fizetési késedelme esetén - amennyiben a
Rendszerhasználó az Átszállító Elosztó 15 napos póthatáridőt biztosító felszólítása ellenére
sem fizeti meg az elmaradt átszállítási díjat – az Átszállító Elosztó jogosult szerződésszegés
címén rendkívüli felmondással megszüntetni a Szerződést.
1.4.
Mivel a Rendszerhasználó a felmondásról szóló értesítés megküldését követően
legkésőbb 5 banki munkanapon belül nem rendezi az elmaradásból eredő valamennyi
kötelezettségét, az Átszállító Elosztó jogosult pótdíjat alkalmazni, vagy választása szerint
jogosult a kapacitáslekötési szerződéshez nyújtott biztosítékból kielégítést nyerni, és a
Rendszerhasználót a biztosíték mértékének feltöltésére felszólítani. Amennyiben az óvadék
vagy biztosíték mértékét a Rendszerhasználó a felszólításban foglalt határidőben nem tölti
fel, az Átszállító Elosztó jogosult az 1.3. szerint eljárni.
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1.6.
A Szerződés a Felek közös megegyezésével módosítható, a Szerződés egyebekben
akkor szűnik meg, amikor a Preambulum szerinti elosztóvezetéken az átszállítás
megszüntetésre kerül.

2. A szerződés tárgya, kötelezettségek:
2.1.
Jelen megállapodással Felek a 2013. január 1-től a TÉT-3 gázkúton az Átszállító
Elosztó által átszállított földgáz után járó elosztási átszállítási díjat kívánják elszámolni a
Rendszerhasználó részére lekötött, az Átszállító Elosztó saját üzemeltetésében álló
elosztóvezetékébe betáplált, és onnan az Elosztó vezetékrendszerébe továbbított földgáz
után.
2.2.
Felek megállapodnak továbbá abban, hogy jelen Szerződés alapján az Átszállító
Elosztó – elosztási átszállítási díj ellenében - az 2.1. pont szerint elszámolt időszakot
követően, az 1.1. pont szerinti hatállyal a Rendszerhasználó részére lekötött földgázt a saját
üzemeltetésében álló elosztóvezetékébe betáplálja, és onnan a másik földgázelosztó
vezetékrendszerébe továbbítja.
2.3. Jelen szerződés alapján a Rendszerhasználó az Átszállító Elosztó fenti
tevékenysége ellenében elosztási átszállítási díj megfizetésére köteles, melynek
mértékét és az elosztási átszállítási díj fogalmát a mindenkor hatályos jogszabály
állapítja meg.

3.

Együttműködési kötelezettség:

3.1.
A Felek a jelen szerződés hatálya alatt együttműködni kötelesek a Get., a Get.-Vhr., a
Rendelet és az ÜKSZ rendelkezései szerint.
3.2.
Ennek értelmében a Rendszerhasználót az elosztási átszállítási díj megfizetésére, az
Átszállító Elosztót a Rendszerhasználó részére lekötött földgáz saját elosztóvezetékébe
történő betáplálására és onnan a másik földgázelosztó vezetékrendszerbe történő
továbbítására vonatkozó kötelezettség terheli.
3.3.
Rendszerhasználó hozzájárulását adja és felhatalmazza az Elosztót a hó végi
allokációs adatok átadására az Átszállító Elosztó részére (rendszerhasználónként, m3 és MJ
dimenzióban).

4. Számítási módszer:
4.1.
Elosztó a gázhónapra vonatkozó véglegesen allokált mennyiségeket a 3.3. szerinti
felhatalmazás alapján köteles minden hónapban a KATELJCS58EN nevű összevont hálózati
pont vonatkozásában a rendszerhasználókra elkészített hó végi végleges allokáció
elvégzésének határidejét - Informatikai Platform zárását - követő 3 munkanapon belül átadni,
megküldeni (e-mail-ben és hivatalos levélformátumban is), Átszállító Elosztó részére. Elosztó
köteles a visszamenőleges időszakra vonatkozó allokációs adatokat a szerződés mindhárom
fél aláírásától számított 7 munkanapon belül biztosítani az Átszállító Elosztó részére.
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4.2.
A rendelkezésére álló a Tét-3 gázkúton betáplált, az átkötő mérőn megmért havi
földgázmennyiséget az Elosztó által a Rendszerhasználóra allokált adott havi mennyiség
arányában az Átszállító Elosztó felosztja és a mindenkor hatályos Rendelet szerinti ár
figyelembevételével minden hónap 25-éig bezárólag az elosztási átszállítási díj számlát
elkészíti.

5.

Díjfizetés

5.1.
Rendszerhasználó az elosztási átszállítási díjat a jelen Szerződéssel elszámolt
időszakról egy összegben, az Átszállító Elosztó által kibocsátott számlában foglalt fizetési
feltételekkel köteles megfizetni. Fizetési késedelem esetén a Rendszerhasználó a PTK
6:155.§ szerinti mértékben köteles késedelmi kamatot fizetni az Átszállító Elosztó részére.
A számla kiállításának határideje jelen szerződés mindhárom, nem egy időben történő
aláírása esetén a harmadik fél által történő aláírástól számított 15 munkanap.
A számla fizetési határideje annak kiállításától számított 15 nap.
5.2.
A Rendszerhasználó 15 napot meghaladó fizetési késedelme esetén az Átszállító
Elosztó a Szerződés 1.3.-1.4. szerint jár el.
A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a GET., a Vhr., a Rendelet,
az ÜKSZ és a 2013. évi V. Tv. (PTK) rendelkezései az irányadók.
Az 2.2. szerinti teljesítés alapján Felek havonta utólagos elszámolásra kötelesek, a jelen
Szerződésben megállapított számítási módszer alapján.
A szerződő felek a jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
írtak alá 4 eredeti példányban.
Kelt,

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

………………………………..
Rendszerhasználó
cégszerű aláírása

…………………………………………………….
E.ON Középdunántúli Gázhálózati Zrt.
cégszerű aláírása
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