Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt

Kötbér tábla
KÖTBÉR MÉRTÉKE
A szolgáltatásra jogosult felhasználó

SZERZŐDÉSSZEGŐ MAGATARTÁS FORMÁI
Lakossági és 20
m3/h alatti nem
lakossági

20-100 m3/h

101-500 m3/h

500 m3/h felett

5.000,-Ft/alkalom

20.000,-Ft/alkalom

100.000,-Ft/alkalom

300.000,-Ft/alkalom

2.) Jogszerűtlen magatartása folytán a gázszolgáltatás megszakad,
vagy azt a jogszabályokban foglaltakon túlmenően szünetelteti, illetőleg
korlátozza. Vhr. 1sz mell. 18.1.b. pont

500,-Ft/nap
de maximum 10.000,-Ft

1.000,-Ft/nap
de maximum
20.000,-Ft

10.000,-Ft/nap
de maximum
100.000,-Ft

20.000,-Ft/nap
de maximum 100.000,-Ft

3.) A földgázelosztás minőségi és szolgáltatási színvonala a
földgázelosztási működési engedélyben, illetve az üzletszabályzatban
előírtaknak nem felel meg

500,-Ft/nap
de maximum 10.000,-Ft

1.000,-Ft/nap
de maximum
20.000,-Ft

10.000,-Ft/nap
de maximum
100.000,-Ft

20.000,-Ft/nap
de maximum 100.000,-Ft

10.000,Ft/megkezdett év

30.000,Ft/megkezdett év

500,-Ft/nap
de maximum 10.000,-Ft

1.000,-Ft/nap
de maximum
20.000,-Ft

10.000,-Ft/nap
de maximum
100.000,-Ft

20.000,-Ft/nap
de maximum 100.000,-Ft

500,-Ft/nap
de maximum 10.000,-Ft

1.000,-Ft/nap
de maximum
20.000,-Ft

10.000,-Ft/nap
de maximum
100.000,-Ft

20.000,-Ft/nap
de maximum 100.000,-Ft

7.) A hálózati hozzáférésből kizárt felhasználó részére – az arra okot
adó szabálytalanság vagy szerződésszegés megszűnését követően
haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül a hálózati
hozzáférést nem biztosítja Vhr. 1sz mell. 18.2. pont

500,-Ft/nap
de maximum 10.000,-Ft

1.000,-Ft/nap
de maximum
20.000,-Ft

10.000,-Ft/nap
de maximum
100.000,-Ft

20.000,-Ft/nap
de maximum 100.000,-Ft

8). Nem tesz eleget a védendő fogyasztók nyilvántartására vonatkozó
kötelezettségeinek, illetőleg nem biztosítja számukra a jogszabályban,
üzletszabályzatban meghatározott elbánást.

500,-Ft/nap
de maximum 10.000,-Ft

1.000,-Ft/nap
de maximum
20.000,-Ft

10.000,-Ft/nap
de maximum
100.000,-Ft

20.000,-Ft/nap
de maximum 100.000,-Ft

FÖLDGÁZELOSZTÓ
RÉSZÉRŐL
1.) Nem értesíti az érintett rendszerhasználót az üzletszabályzatban,
illetve a szerződésben meghatározott időben és módon az
elosztóvezetéken elvégzendő tervezhető karbantartási, felújítási,
fejlesztési munkák miatti szünetelés időpontjáról és várható
időtartamáról, Vhr. 1sz mell. 18.1.a. pont

Vhr. 1sz mell. 18.1.c. pont
4.) Olyan fogyasztásmérőt üzemeltet, amely érvényes hitelesítéssel
nem rendelkezik és annak hitelesítésére jogszabály vagy egyéb
megállapodás a földgázelosztót kötelezi

5.000,-Ft/megkezdett év

100.000,-Ft/megkezdett év

Vhr. 1sz mell. 18.1.d. pont
5.) A szerződésben rögzített adatszolgáltatási kötelezettségeinek nem
vagy csak késedelmesen tesz eleget

Vhr. 1sz mell. 18.1.e. pont
6.) Az elosztóhálózat-használati szerződésben vagy
üzletszabályzatban foglaltakat egyéb módon megsérti, illetve az
azokban foglalt lényeges kötelezettségének nem tesz eleget.

Vhr. 1sz mell. 18.1.g. pont
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Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt
KÖTBÉR MÉRTÉKE
A szolgáltatásra jogosult felhasználó

SZERZŐDÉSSZEGŐ MAGATARTÁS FORMÁI
RENDSZERHASZNÁLÓ
RÉSZÉRŐL
1.) A szerződésben foglalt adatváltozás bejelentési
kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget
Vhr. 1sz mell. 18.3.c. pont
2.) A nyomásszabályozó vagy a gázmérő, mérési rendszer
ellenőrzését, a hibás nyomásszabályozó, gázmérő vagy mérési
rendszer javítását, hitelesítési vagy egyéb cseréjét, illetve a mérő
vagy mérési rendszer leolvasását a szerződésben előírtak szerint
a földgázelosztó vagy megbízottja részére nem teszi lehetővé,
illetve - ha erre megállapodás a rendszerhasználót kötelezi - ezek
hitelesítését, javítását vagy cseréjét nem végzi el.
Vhr. 1sz mell. 18.3.f. pont
3.) A felhasználási helyen olyan fogyasztásmérő berendezés
üzemel, amely érvényes hitelesítéssel nem rendelkezik és
megállapodás alapján annak hitelesítésére a rendszerhasználó
köteles.
Vhr. 1sz mell. 18.3.g. pont
4.) A fogyasztói vezetéket engedély nélkül átalakítja, továbbá a
felhasználó vagy a megbízásából eljáró, gázszerelőnek nem
minősülő személy a fogyasztói vezetéket megbontja.
Vhr. 1sz mell. 18.3.h. pont
5.) A műszaki-biztonsági követelményeknek nem megfelelő
csatlakozóvezetéket, felhasználói berendezést használ, vagy
azokat az életre, a testi épségre, az egészségre vagy a
vagyonbiztonságra veszélyes módon használja

Lakossági és 20
m3/h alatti nem
lakossági

20-100 m3/h

101-500 m3/h

500 m3/h felett

500 Ft /nap,
de maximum 5.000 Ft

1.000 Ft/nap,
de maximum 10.000
Ft

10.000 Ft/nap
de maximum 30.000
Ft

20.000 Ft nap,
de maximum 100.000
Ft

3.000 Ft/alkalom

5.000 Ft/alkalom

10.000 Ft/alkalom

20.000 Ft/alkalom

5.000 Ft/alkalom

10.000 Ft/alkalom

30.000 Ft/alkalom

100.000 Ft/alkalom

20.000 Ft/alkalom

50.000 Ft/alkalom

200.000 Ft/alkalom

300.000 Ft/alkalom

100.000 Ft/alkalom

200.000 Ft/alkalom

400.000 Ft/alkalom

1.000.000 Ft/alkalom

13.000 Ft/nap

*

*

*

Vhr. 1sz mell. 18.3.j. pont
6.) Szabálytalanul vételez Vhr. 1sz mell. 18. pont
6.1.) A fogyasztásmérő berendezésen vagy mérési rendszeren
elhelyezett plomba, vagy a mérőberendezés megrongálásával, a
fogyasztásmérő berendezést méretlen gáz felhasználására
alkalmassá teszi Vhr. 1sz mell. 18.4.b. pont
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6.2.) A fogyasztásmérő berendezés megrongálásával méretlen
gázt vételez
A nyomásszabályozó vagy a fogyasztásmérő berendezés
működését befolyásolja..Vhr. 1sz mell. 18.4.c. pont
6.3.) A fogyasztásmérő berendezés megkerülésével méretlen
gáz vételezésére alkalmas állapotot idéz elő Vhr. 1sz mell.
18.4.d. pont
6.4.) A szolgáltatás szüneteltetése esetén önkényes
visszakapcsolással vételez Vhr. 1sz mell. 18.4.e. pont
6.5.) A nyomás alatti gázellátó rendszert (szállító- és
elosztóvezetéket vagy a csatlakozóvezetéket) megbontja, a
fogyasztásmérő berendezést vagy a mérési rendszert, vagy a
nyomásszabályozót jogosulatlanul eltávolítja, vagy a
szerződésben meghatározott felhasználási helyen kívüli területre
vezet át földgázt, és ezen magatartások valamelyikével
méretlenül vételez.
Vhr. 1sz mell. 18.4.f. pont
6.6.) A felhasználó a fogyasztásmérő berendezés nélküli
fogyasztás – földgázelosztó üzletszabályzatában meghatározott –
feltételeit megszegi. Vhr. 1sz mell. 18.4.g. pont
6.7.) A földgázelosztási szerződésben, az üzletszabályzatban és
a hatályos jogszabályokban, az ÜKSZ-ben foglaltakat egyéb
módon megszegi, illetőleg az azokban foglalt lényeges
kötelezettségének nem tesz eleget. ( Vhr. 1. sz. mell. 18.3.k.pont)
6.8.) A fogyasztói vezeték vagy berendezés megbontásával járó,
engedélyhez nem kötött tevékenységet a gázszerelők jogszabály
szerinti nyilvántartásában nem szereplő személlyel végeztet.
(Vhr. 1. sz. mell. 18.3. i) pont)

18.000 Ft/nap

*

*

*

13.000 Ft/nap

*

*

*

18.000 Ft/nap

*

*

*

18.000 Ft/nap

*

*

*

-

-

200 Ft/nap

500 Ft /nap,

1.000 Ft/nap,

10.000 Ft/nap

20.000 Ft nap,

de maximum 5.000 Ft

de maximum 10.000
Ft

de maximum 30.000
Ft

de maximum

500 Ft /nap,

1.000 Ft/nap,

10.000 Ft/nap

20.000 Ft nap,

de maximum

de maximum

de maximum

de maximum

5.000 Ft

10.000 Ft

30.000 Ft

100.000 Ft

100.000 Ft

*A szabálytalan vételezés kötbér számítási alapja, a felhasználónál felszerelt fogyasztásmérő berendezés vagy mérési rendszer névleges teljesítményének, a szabálytalan
vételezés napjaira, napi 24 órás üzemre számított földgáz ára. Ha a szabálytalan vételezés időtartama nem határozható meg akkor 30 napos időtartamra kell a kötbért
kiszámítani.
Kötbér: beépített névleges órai teljesítmény x 24 óra x 30 nap x aktuális földgázár (amely tartalmazza a földgáz egységárát és az összes rendszerhasználati díjat)
Példa a kötbér számítására (az alábbi példa paraméterekkel):
fogyasztásmérő berendezés névleges teljesítménye: 25 m3/h
földgázár: 140 Ft/m3
Kötbér = 25 m3 x 24 óra x 30 nap x 140 Ft.
Amennyiben a szabályszerűen üzembe nem helyezett gázkészülékek névleges teljesítménye 15%-kal meghaladja a mérő névleges teljesítményét, abban az esetben a
felhasználási helyen beépített valamennyi felhasználói berendezés összes névleges teljesítményét kell figyelembe venni a kötbér alapjának meghatározásához. A fentiek
meghatározásakor csak a szerződésszegéssel érintett mérő vagy mérők, illetve a szerződésszegéssel érintett készülékek névleges teljesítménye vehető figyelembe.
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