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SZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS TARTALMI ELEMEI
EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA NEM JOGOSULTAKKAL KÖTENDŐ SZERZŐDÉSEK ESETÉN
Felhasználókkal kötött földgáz értékesítési szerződések
A Felhasználókkal kötött földgáz értékesítési szerződés minimális tartalmi elemei a következők:
■

a Felhasználó adatai (gazdálkodó szervezet esetén: név, cím/székhely, használati jogcím, cégképviseletre
jogosult személy, adószám, cégjegyzékszám, statisztikai azonosító szám; természetes személy esetén név,
születési hely és idő, anyja neve, lakcím, vállalkozói igazolvány száma), felhasználó személyében bekövetkező
változás kezelése;

■

a szerződés tárgya, a szolgáltatás részletes leírása;

■

a szerződés időtartama, a teljesítés ideje, beleértve a szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját;

■

a szolgáltatás igénybevételének rendje és annak ellenőrzési, dokumentálási szabályai;

■

leolvasási, elszámolási és számlázási időszak;

■

a pénzügyi elszámolás módja (számlázási és fizetési mód), pénzintézet megnevezése, pénzintézeti jelzőszáma
(pénzintézeti fizetés esetén), fizetési rend;

■

a felhasználási hely(ek)/betáplálási hely(ek) adatai (cím, rendeltetés, használati jogcím), a teljesítés helye, annak
a földgázelosztónak a megnevezése és székhelye, amelynek rendszeréhez a felhasználó közvetve vagy
közvetlenül csatlakozik;

■

csatlakozási pont és a felhasználási hely(ek)re igényelt mennyiség, teljesítmény, a földgáz minőségi és nyomás
jellemzői;

■

a rendszerhasználat, kapacitás lekötés, a szállítási rendszerirányítói szolgáltatás feltételei, tűréshatárok, az
eltérések kezelésének, dokumentálásának, szankcionálásának rendje;

■

szerződésszegés esetei, jogkövetkezményei, biztosítékok;

■

mérés, minőség-ellenőrzés feltételei;

■

a szolgáltatás díja és az elszámolási- fizetési feltételek;

■

várható havi fogyasztás/betáplálás,

■

az engedményezett jogok, a vásárolt és a lekötött kapacitás mértéke;

■

a Felhasználó korlátozási besorolása, a fogyasztás megszakíthatósága, a megszakítható gázteljesítmény mértéke,
a megszakíthatóság időtartama, gyakorisága, éves mértéke, két megszakítás közötti minimális időszak, a
megszakíthatóság és a megszakítás díjkedvezménye;

■

a felek adatszolgáltatási kötelezettségei;

■

felek együttműködésének rendje, különösen üzemzavar, válsághelyzet, korlátozás esetén; a karbantartás rendje;

■

vitás kérdések rendezésének módja;

■

a szerződés meghosszabbításának, megszüntetésének és felmondásának feltételei

teljesítménybővítés esetén kiegészítendő:
■

jelenleg rendelkezésre álló teljesítménnyel;

■

jelenlegi ellátási mód ismertetésével;

■

az elszámolási fogyasztásmérők adataival.
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A földgáz adásvételi szerződés más engedélyesekkel
A más engedélyesekkel kötött földgáz értékesítési szerződés minimális tartalmi elemei a következők:
■

A szerződő felek azonosítói;

■

A szerződés tárgya, felek jogai és kötelezettségei

■

A szerződés teljesítésének helye, időtartama,

■

Földgáz ára, a pénzügyi elszámolás módja,

■

Felek által adott biztosítékok;

■

Rendszerhasználat, nominálás megoldása

■

Felek felelőssége, szerződésszegési esetek

■

A szerződés megszűnése, felmondása

■

Egyéb a felek által lényegesnek tartott feltételek, valamint rendelkezés a Vhr. szerint kötelező alábbi minimális
tartalmi elemekről:
-

a szerződő felek megnevezése, székhelye, bankszámla száma, statisztikai azonosítója, cégjegyzékszáma,
adószáma,

-

a rendszerhasználat kezdetének időpontja,

-

a határozott időre szóló szerződés lejárati időpontja,

-

a szolgáltatás igénybevételének rendje és ennek ellenőrzési, dokumentálási szabályai,

-

a kapacitás lekötése és ennek tűréshatárai, az eltérések kezelésének, dokumentálásának, szankcionálásának
rendje,

-

a megszakítható fogyasztás igénybe vételének rendje,

-

a megszakítható gázteljesítmény mértéke, a megszakíthatóság időtartama, gyakorisága, éves mértéke, két
megszakítás közötti minimális időszak, a megszakíthatóság és a megszakítás díjkedvezménye,

-

korlátozás eljárásrendje

-

a földgáz mennyiségi, minőségi adatai, nyomása,

-

a földgáz mennyiség mérésének rendje,

-

a mérés, átadás — átvétel technikai elszámolás gyakorisága, rendje,

-

adat és információszolgáltatási kötelezettségek,

-

karbantartás, vis maior miatti üzemszünetek kezelése,

-

fizetési feltételek,

-

szerződésszegés jogkövetkezményei,

-

a szerződő felek együttműködésének rendje.

Az adásvételi szerződések hatálybalépésének előfeltétele, hogy az alábbi feltételek a szerződés megkötésekor
együttesen fennálljanak:
■

Mindkét fél érvényes működési engedéllyel rendelkezzen;

■

A termelő hálózati csatlakozási szerződéssel rendelkezzen;

■

A határon keresztüli földgáz szállítás esetén a szállító megfelelő hatósági engedéllyel rendelkezzen.

Az MVM Partner Zrt. saját egyedi szerződéstervezete, vagy a szállítók által alkalmazott szerződésminta alapján köt
földgázvásárlási szerződéseket.

