NORDEST ENERGY KFT. - FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF) – 2011 (v1.0 verzió)

Jelen Általános Szerződéses Feltételek – mint a Földgázszállítási Szerződés része, annak melléklete – a Felek jogügyletére vonatkozó általános és
alap feltételrendszert tartalmazza.
A Felek rögzítik, hogy az Általános Szerződéses Feltételekben rögzített szabályoktól csak abban az esetben lehet eltérni, ha a Felek ezt a
Földgázszállítási Szerződés Egyedi Feltételeiben külön rögzítették. A Felek rögzítik, hogy a Földgázszállítási Szerződés egyedi feltételei és Mellékletei
csak az Általános Szerződéses Feltételekkel együtt értelmezhetők, és csak együtt érvényesek. Amennyiben az Általános Szerződéses Feltételek és a
Földgázszállítási Szerződés Egyedi Feltételei között eltérés lenne, úgy a Földgázszállítási Szerződés Egyedi Feltételeinek szabályai az irányadók az
adott részkérdésben.
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A SZERZŐDÉS ÉRVÉNYESSÉGI FELTÉTELEI
A Kereskedő érvényes földgáz-kereskedői működési engedéllyel rendelkezik, száma: 639/2010.
A szerződéskötés akadálya, amely feltételek fennállta esetén Kereskedő a Földgázszállítási Szerződés megkötését megtagadhatja:
Amennyiben a szerződéskötésnek olyan akadálya merül fel, aminek elhárítása a Felhasználót terheli, így különösen, ha a Felhasználó meglévő
földgáz-kereskedelmi szerződése nem mondható fel, vagy csak díjfizetés ellenében mondható fel, illetve a területileg illetékes elosztói
engedélyes a hálózati csatlakozási és/vagy a hálózathasználati szerződés megkötését bármely okból megtagadta.
A Felhasználó csődeljárás megindítása iránti kérelmet nyújtott be az illetékes bírósághoz, vagy fizetésképtelenségét az illetékes bíróság jogerős
végzésben megállapítja, és ellene felszámolási eljárás indult, vagy a Felhasználó jogutód nélküli megszűnést kimondó határozatot hozott,
illetve a vállalkozói tevékenység gyakorlását megszünteti.

1. TULAJDONJOG, GÁZMINŐSÉG, ÁTADÁSI PONT
1.1.

Kereskedő szavatolja, hogy a Felhasználó részére szállított Földgáz a Kereskedő kizárólagos tulajdonában van, és a szállított Földgáz
teher- és igénymentes az Átadási Ponton.

1.2.

A Földgáz tulajdonjoga és a kockázatviselés az Átadási Ponton száll át a Kereskedőről a Felhasználóra.

2.3.

A jelen Szerződés alapján eladott és megvásárolt Földgáz Mennyiség átadás - átvételére minden esetben a Felhasználó felhasználási
helyén/helyein levő gázmérő(k) kilépő csőcsonkján („Átadási Pont”) kerül sor.

1.4.

A Kereskedő az MSZ 1648:2000 2H magyar szabványnak megfelelő földgázt szállít a Felhasználó részére.

1.5.

A Felhasználónak szállított Földgáz névleges „Nettó Fűtőértéke” (NFÉ) 15°C-ra számítva 34 MJ/gnm3. Nem minősül
szerződésszegésnek a NFÉ fenti értéktől való +/- öt százalékos (5%) eltérés. A Felek az Egyedi Szerződéses Feltételekben a fenti
szabálytól eltérhetnek.

1.6.

A Szerződés alapján szállított földgáz szagosított.

2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÉS ÉRTELMEZÉS
Adó/k
Valamennyi adót, illetéket, vámot, adókvótát, díjszabásokat és díjakat vagy Egyéb Adókat (ideértve a kamatokat, kötbéreket és azok
járulékos költségeit) jelenti, amelyet/eket jogszabály vet ki a Földgázra vagy a Földgáz szállítására, értékesítésére és/vagy
szolgáltatására, és hatással van a jelen Szerződéssel kapcsolatos kötelezettségekre.
Allokálás
A Kereskedő által a Felhasználó részére megadott, adott szállítási időszak gáznapjaira és átvételi pontjaira érvényes földgáz
mennyiségek, mely a Felhasználó által átvett és elszámolandó földgáz mennyisége. A Kereskedő az allokálást az Elosztói
engedélyesek által közölt allokációk és jegyzőkönyvek alapján állítja elő.
Általános Forgalmi Adó (ÁFA)
A Magyar Köztársaság területén mindenkor hatályos jogszabályok szerinti Általános Forgalmi Adót, és jelenti az 1977. évi május 17-i
Hatodik Bizottsági 77/388/EEC számú Direktívában megfogalmazott valamennyi adót.
Átvett Mennyiség (ÁM)
A Felhasználó által, az adott szállítási időszak során, a Kereskedőtől átvett földgáz mennyisége.
Átadási Pont (ÁP)
A Felhasználó telephelyén lévő gázmérő kilépő csonkja.
Alulvételezés
Adott szállítási időszakban az esetben történik alulvételezés, amennyiben a Felhasználó által az adott szállítási időszakban Átvett
Mennyiség kisebb, mint az adott szállítási időszakban érvényes Minimális Szerződött Mennyiség.
Bizalmas Információ
A Felek üzleti titkát képező és egymás tudomására hozott üzleti információ, amelyet az ÁSZF részletesen meghatároz.
Celsius fok (oC)
Megfelel az "SI-rendszerű Celsius fok" meghatározásnak, ahogy az a Mértékegységek és súlyok II. Általános konferenciája által
1960-ban, Párizsban meghatározásra került.
Fél és Felek
A „Fél” jelenti a Kereskedőt vagy a Felhasználót, a „Felek” pedig a Kereskedőt és a Felhasználót együttesen.
Földgáz (FG)
A természetes éghető gáz, amely a földkéregben keletkezett, bányászati tevékenység során kerül a felszínre, és amely a GET szerint
alkalmazott berendezésben környezetvédelmi és műszaki biztonsági szempontból megfelelő módon, biztonságosan felhasználható,
ideértve az olyan mesterségesen előállított gázokat is, amelyek környezetvédelmi és műszaki-biztonsági szempontból megfelelő
módon az együttműködő földgázrendszerbe juttathatók (szállíthatók és eloszthatók), a földgázzal keverhetők, és ez a keverék
megfelel a földgáz szabványban meghatározott minőségi követelményeknek, és amely az érvényes magyar szabványnak megfelel
(MSZ 1648:2000 2H). A jelen Szerződés alapján szállított Földgáz szagosított.
Földgáz Mennyiség, Földgázmennyiség (FMe)
Az adott szállítási időszak során átvett földgáz mennyisége, normál köbméterben kifejezve.
Felhasználó
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Az a természetes vagy jogi személy, aki a Földgázszállítási Szerződés alapján a Kereskedőtől Földgázt vásárol.
Felülvételezés
Adott szállítási időszakban az esetben történik felülvételezés, amennyiben a Felhasználó által az adott szállítási időszakban Átvett
Mennyiség nagyobb, mint az adott szállítási időszakban érvényes Maximális Szerződött Mennyiség.
Gázév (GÉ)
Bármely naptári év, mely során a Kereskedőnek a Felhasználó számára hozzáférhetővé kell tennie a Földgáz mennyiségeket.
Kezdete az adott naptári év Július 1. napja reggel 06:00 óra, vége az adott naptári évet követő év Július 1. napja reggel 06:00 óra.
Gázhét (GH)
Bármely naptári hét, mely során a Kereskedőnek a Felhasználó számára hozzáférhetővé kell tennie a Földgáz mennyiségeket.
Kezdete az adott hét Csütörtök napja reggel 06:00 óra, vége az adott hetet követő Csütörtök napja reggel 06:00 óra.
Gázhónap (GHÓ)
Bármely naptári hónap, mely során a Kereskedőnek a Felhasználó számára hozzáférhetővé kell tennie a Földgáz mennyiségeket.
Kezdete az adott naptári hónap első napja reggel 06:00 óra, vége az adott naptári hónapot követő hó első napja reggel 06:00 óra.
Gáznap (GN)
Bármely nap, amelyen a Kereskedőnek a Felhasználó számára hozzáférhetővé kell tennie a Földgáz mennyiségeket. Kezdete az
adott naptári napon reggel 06:00 óra, vége az adott naptári napot követő reggel 06:00 óra.
Gáz Energia Törvény (GET)
A Szerződés aláírásakor hatályos földgázszállításról szóló 2003. évi XLII. tv. és az ennek végrehajtásáráról szóló 111/2003 (VII.29.)
Korm. sz. rendelet, valamint ezek módosításai.
Giga Joule (GJ)
Az ISO 1000-ben megállapított egymilliárd Joule.
Harmadik fél
Az a természetes vagy jogi személy, aki a Szerződés alapján valamelyik Fél megbízásából, a Földgáz szállításához vagy átvételéhez
kapcsolódó tevékenységet végez.
Hőmennyiség (mértékegysége J, MJ, GJ, kWh, MWh)
Meghatározott energiamennyiséget jelent, amely a Földgáz mennyiségének (Gáztechnikai Normál Köbméterekben kifejezve) és az
elszámolási időszakra vonatkozó tényleges Nettó Fűtőértékének a szorzata.
Joule (J)
Az energia és mechanikai munka mértékegysége. Egy joule az a munka, amely egy newton erő kifejtéséhez szükséges egy méter
távolságon. Egy MegaJoule egyenlő 3,6 kWh mennyiséggel.
KiloWattÓra (kWh)
Az energia és mechanikai munka másik mértékegysége. Egy MegaJoule egyenlő 3,6 kWh mennyiséggel.
Magyar Földgázszállítási Rendszerek
A magyar magasnyomású földgázszállító rendszer a Magyar Földgázrendszer Üzleti és Kereskedelmi Szabályzata alapján, beleértve
azt a csővezetéket, amely az Átadási Pontot és a magasnyomású szállítási rendszert összeköti.
Mega Joule (MJ)
Az ISO 1000-ben megállapított egymillió Joule.
MegaWattÓra (MWh)
Az ISO 1000-ben megállapított ezer kWh. Egy MWh egyenlő 3,6 Giga Joule mennyiséggel.
Minimális Szerződött Mennyiség (SZM min)
Adott szállítási időszakra érvényes szerződött földgázmennyiség, mely mennyiség kötelező átvételére a Felhasználó, leszállítására a
Kereskedő kötelezettséget vállal. A Felhasználó által vállalt kötelezettség, mely szerint az adott szállítási időszakban az SZM min
mennyiséggel megegyező, vagy nagyobb mennyiségű Földgázt vesz át.
Maximális Szerződött Mennyiség (SZM max)
Adott szállítási időszakra érvényes szerződött földgázmennyiség, mely mennyiség kötelező átvételére a Felhasználó, leszállítására a
Kereskedő kötelezettséget vállal. A Felhasználó által vállalt kötelezettség, mely szerint az adott szállítási időszakban az SZM max
mennyiséggel megegyező, vagy annál kisebb mennyiségű Földgázt vesz át.
Nemzetközi Földgázszállítási Rendszerek
Azok a magasnyomású földgázszállító rendszerek – beleértve, de nem korlátozva a Magyar Földgázszállítási Rendszert is –,
amelyeket a Kereskedő szállítói használnak, hogy földgázt szállítsanak az Kereskedő részére.
Nettó Fűtőérték (NFÉ)
A Szerződés alapján leszállított Földgáz Nettó Fűtőértéke.
Névleges Szerződött Mennyiség (SZM névl)
Adott szállítási időszakra és részidőszakra (GÉ, GH, GHÓ, GN) érvényes, a szerződésben rögzített földgázmennyiség, melynek
átvételét/átadását a felek tervezik.
Nominálás, napi igénybejelentés
A Felhasználó által megadott, adott szállítási időszak gáznapjaira és átvételi pontjaira vonatkozó földgázmennyiségi igénybejelentés
Nm3-ben.
Normál Köbméter (Nm3)
Az a Földgázmennyiség, amely tizenöt (15) Celsius fokon, 1,01325 Bar abszolút nyomáson, és páratartalomtól mentesen egy (1)
köbméternyi teret foglal el.
Rendszerhasználati szerződések
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A Szerződés teljesítése érdekében a szállítási, tárolói valamint a területi elosztói engedélyesekkel megkötendő szerződések.
Rendszerirányító
Engedéllyel rendelkező gazdasági szervezet, amely az együttműködő földgázrendszer üzemvitelének, egyensúlyának
versenysemleges, folyamatos és átlátható biztosítására és karbantartására köteles.
Szállítási Időszak
A Szerződés érvényességi időszakán belüli időszak, amelyet az Egyedi Szerződéses Feltételekben rögzítenek a Felek.
Szállítási Részidőszak
A Szállítási Időszakon belül érvényes gázszállítási időszak (GÉ, GHÓ, GN, GH).
Szállító Hálózat
A magyarországi magasnyomású gázszállító hálózat.
Szerződés Hatályba Lépése
Az Egyedi Szerződéses Feltételek (ESZF) mindkét fél általi aláírásának napja.
Szerződéses Vételár
Az Egyedi Szerződéses Feltételekben (ESZF-ben) meghatározott vételár.
Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (ÜKSZ)
A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény és a vonatkozó magyarországi kormány- és miniszteri rendeletek alapján kiadott, hazai
földgáz földgázkereskedelmet szabályozó aktuális Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat.

Eltérő rendelkezés hiányában az időpontok megjelölésénél az Átadási Ponton a gázüzletágban érvényes jogszabályban, ill. szabályzatban
megállapított időt kell érvényes időként értelmezni.
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3. VÉTELEZÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK
3.1.

Kereskedő a Szerződés feltételei és rendelkezései szerint eladja, a Felhasználó pedig megvásárolja a Szerződésben meghatározott
mennyiségű Földgázt, és ellenértékét a Szerződés rendelkezései szerint megfizeti.

3.2.

A Felek a Szerződés alapján eladni kívánt Földgáz konkrét mennyiségét és vételárát az Egyedi Szerződéses Feltételekben (ESZF)
határozzák meg.

3.3.

Szerződéses Mennyiségek értelmezése, Gázévi Szerződéses Mennyiségek (GÉ SZM)

3.3.1.

Gázévi Névleges Szerződött Mennyiség (GÉ SZM névl)
Az a földgázmennyiség, amelynek hozzáférhetővé tételére és szállítására a Kereskedő, átvételére a Felhasználó az Egyedi Szerződéses
Feltételekben meghatározott mennyiségben kötelezettséget vállal.

3.3.2.

Gázévi Minimális Szerződött Mennyiség (GÉ SZM min)
Az a földgázmennyiség, amelynek hozzáférhetővé tételére és szállítására a Kereskedő az Egyedi Szerződéses Feltételekben
meghatározott mennyiségben kötelezettséget vállal, és amelynél kevesebbet a Felhasználó külön megállapodás nélkül nem vételez az
adott Gázévben. Amennyiben az ESZF nem tartalmaz erre vonatkozó mennyiségeket, úgy Gázévi Minimális Szerződött Mennyiségként
a Gázévi Névleges Szerződött Mennyiség 80%-a kerül elszámolásra.

3.3.3.

Gázévi Maximális Szerződött Mennyiség (GÉ SZM max)
Az a földgázmennyiség, amelynek hozzáférhetővé tételére és szállítására a Kereskedő az Egyedi Szerződéses Feltételekben
meghatározott mennyiségben kötelezettséget vállal, és amelynél többet a Felhasználó külön megállapodás nélkül nem vételez az
adott Gázévben. Amennyiben az ESZF nem tartalmaz erre vonatkozó mennyiségeket, úgy Gázévi Maximális Szerződött
Mennyiségként a Gázévi Névleges Szerződött Mennyiség 120%-a kerül elszámolásra.

3.3.4.

Gázévi Szerződött Mennyiség módosítása
A Felek a Szerződéses Időszak érvényességének ideje alatt a Gázévi Szerződéses Mennyiségeket közös megegyezéssel módosíthatják.

3.4.

Szerződéses Mennyiségek értelmezése, Gázhónap Szerződött Mennyiségei (GHÓ SZM)

3.4.1.

Gázhónap Névleges Szerződött Mennyiségei (GHÓ SZM névl)
Az a földgázmennyiség, amelynek hozzáférhetővé tételére és szállítására a Kereskedő, átvételére a Felhasználó az Egyedi Szerződéses
Feltételekben meghatározott mennyiségben kötelezettséget vállal az adott Gázhónapban

3.4.2.

Gázhónap Minimális Szerződött Mennyiségei (GHÓ SZM min)
Az a földgázmennyiség, amelynek hozzáférhetővé tételére és szállítására a Kereskedő az Egyedi Szerződéses Feltételekben
meghatározott mennyiségben kötelezettséget vállal, és amelynél kevesebbet a Felhasználó külön megállapodás nélkül nem vételez az
adott Gázhónapban. Amennyiben az ESZF nem tartalmaz erre vonatkozó mennyiségeket, úgy Gázhónap Minimális Szerződött
Mennyiségként a Gázhónap Névleges Szerződött Mennyiség 80%-a kerül elszámolásra.

3.4.3.

Gázhónap Maximális Szerződött Mennyiségei (GHÓ SZM max)
Az a földgázmennyiség, amelynek hozzáférhetővé tételére és szállítására a Kereskedő az Egyedi Szerződéses Feltételekben
meghatározott mennyiségben kötelezettséget vállal, és amelynél többet a Felhasználó külön megállapodás nélkül nem vételez az
adott Gázhónapban. Amennyiben az ESZF nem tartalmaz erre vonatkozó mennyiségeket, úgy Gázhónap Maximális Szerződött
Mennyiségként a Gázhónap Névleges Szerződött Mennyiség 120%-a kerül elszámolásra.

3.4.4.

Gázhónap Szerződött Mennyiségeinek módosítása
A Felek a Szerződéses Időszak érvényességének ideje alatt a Gázhónap Szerződött Mennyiségeit közös megegyezéssel módosíthatják.

3.5.

Szerződéses Mennyiségek értelmezése, Gáznap Szerződött Mennyiségei (GN SZM)

3.5.1.

Gáznap Névleges Szerződött Mennyiségei (GN SZM névl)
Az a földgázmennyiség, amelynek hozzáférhetővé tételére és szállítására a Kereskedő, átvételére a Felhasználó az Egyedi Szerződéses
Feltételekben meghatározott mennyiségben kötelezettséget vállal az adott Gáznapon.

3.5.2.

Gáznap Minimális Szerződött Mennyiségei (GN SZM min)
Az a földgázmennyiség, amelynek hozzáférhetővé tételére és szállítására a Kereskedő az Egyedi Szerződéses Feltételekben
meghatározott mennyiségben kötelezettséget vállal, és amelynél kevesebbet a Felhasználó külön megállapodás nélkül nem vételez az
adott Gáznapon. Amennyiben az ESZF nem tartalmaz erre vonatkozó mennyiségeket, úgy Gáznap Minimális Szerződött
Mennyiségként a Gáznap Névleges Szerződött Mennyiség 60%-a kerül elszámolásra.

3.5.3.

Gáznap Maximális Szerződött Mennyiségei (GN SZM max)
Az a földgázmennyiség, amelynek hozzáférhetővé tételére és szállítására a Kereskedő az Egyedi Szerződéses Feltételekben
meghatározott mennyiségben kötelezettséget vállal, és amelynél többet a Felhasználó külön megállapodás nélkül nem vételez az
adott Gáznapon. Amennyiben az ESZF nem tartalmaz erre vonatkozó mennyiségeket, úgy Gáznap Maximális Szerződött
Mennyiségként a Gáznap Névleges Szerződött Mennyiség 120%-a kerül elszámolásra.

3.5.4.

Gáznap Szerződött Mennyiségeinek módosítása
A Felek a Szerződéses Időszak érvényességének ideje alatt a Gáznap Szerződött Mennyiségeit közös megegyezéssel módosíthatják.

3.6.

Összegzett Szerződéses Mennyiségek (ÖSZM)
Adott típusú Összegzett Szerződéses Mennyiség az egyes Fogyasztási Helyekre érvényes adott típusú Szerződéses Mennyiségek
összege.
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4. NOMINÁLÁS (IGÉNYBEJELENTÉS), VÉTELEZÉSI TERV
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.4.2.

4.1.4.

4.2.
4.2.1.

4.2.2.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.
4.4.
4.4.1.

4.5.

4.6.
4.6.1.

4.6.2.
4.6.3.

A Felhasználó a Szerződés feltételei szerint Nominálásra és vételezési terv nyújtására köteles.
A kereskedelmi egyensúly biztosítása érdekében a Felhasználónak minden Gáznapra vonatkozóan felhasználási helyenként meg kell
adnia az adott Gáznapra tervezett gázigényét.
A Felhasználó Nominálása során megadott napi gázigénye nem lehet kevesebb, mint az adott időszakra rögzített Gáznapi Minimális
Szerződött Mennyiség, és nem haladhatja meg az adott időszakra rögzített Gáznapi Maximális Mennyiséget.
A Kereskedő a Felhasználó adatszolgáltatását formailag és tartalmilag ellenőrzi. A Kereskedő jogosult – saját döntése alapján – a
leadott adatszolgáltatást elutasítani, amennyiben az adatszolgáltatás nem felel meg az előzőek szerinti formai és tartalmi
követelményeknek, valamint a Felhasználó a Nominálás során nem vette figyelembe:
- Vis maior bekövetkeztét, feltéve, hogy erről a Kereskedő a Felhasználót értesítette.
- Tervezett Karbantartás bekövetkeztét.
- Korábban közös megegyezéssel, írásban megállapított szállítási korlátozást.
Amennyiben a Felhasználó felé a mindenkori Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatnak megfelelően előre jelzik a rendszerüzemeltető
földgázszállítási, földgáztárolási, vagy földgázelosztási engedélyesek az általuk üzemeltetett rendszer kapacitásainak üzemzavarral
összefüggő átmeneti csökkenését, vagy megszakítást, korlátozást rendelnek el, a Felhasználónak el kell fogadnia a csökkentett
teljesítményről szóló értesítést, és az aktuális rendelkezésre álló teljesítmény alapján kell kialakítania Nominálását.
Vételezési terv
A Felhasználó a Kereskedő részére a Gázhónapot megelőző hónap 15.-ik napjáig Felhasználási helyenként köteles a gázhónap
gáznapjaira tervezett vételezési igényeit és földgáz felhasználását befolyásoló tervezett eseményeit jelezni. A Felhasználó mennyiségi
igényének közlése akkor érvényes, ha azt a Kereskedő által az erre a célra átadott excel táblázatának megfelelő mezőinek kitöltésével
közli, és az igenybejelentes@nordest.hu e-mail címre, illetve az elektronikus adatátvitel technikai hibája esetén a +36-30-700-2330-as
faxszámra elküldi. A Felhasználónak lehetősége van vételezési tervét a Kereskedő informatikai platformján megtenni.
Az átadási pontokra vonatkozó rendszeres adatszolgáltatás Vételezési terv esetén a következőket tartalmazza:
- a felhasználási hely azonosítóját (POD).
- a felhasználási helyen, a tárgyi gáznapon vételezni kívánt gázmennyiséget gáznormál m3-ben feltüntetve.
- a felhasználási hely földgázfogyasztását befolyásoló események szöveges leírását.
Gázhét szállítási Nominálása
A Felhasználó a Kereskedő részére minden héten legkésőbb Szerda este 19.00 óráig Felhasználási helyenként köteles eljuttatni a
következő hét egyes Gáznapjaira vonatkozóan a Kereskedő által az Átadási Pontra szállítandó Földgázmennyiség igényét (nominálás).
A Felhasználó mennyiségi igényének közlése akkor érvényes, ha azt a Kereskedő által Nominálási célra átadott excel táblázatának
megfelelő mezőinek kitöltésével közli, és az igenybejelentes@nordest.hu e-mail címre, illetve az elektronikus adatátvitel technikai
hibája esetén a +36-30-700-2330-as fax számra elküldi. A Felhasználónak lehetősége van Nominálását a Kereskedő informatikai
platformján megtenni.
A Felek a Felhasználó heti Nominálásának hiányában heti Nominálásként a Felhasználó érvényes vételezési tervének Gázheti
mennyiségeinek értékét tekintik.
Gáznap szállítási Nominálása
A Felhasználó a Kereskedő részére a gáznapot megelőző naptári nap reggel 08.00 óráig módosíthatja gáznapra vonatkozó mennyiségi
igényét. A Felhasználó mennyiségi igényének közlése akkor érvényes, ha azt a Kereskedő által Nominálási célra átadott excel
táblázatának megfelelő mezőinek kitöltésével közli, és az igenybejelentes@nordest.hu e-mail címre, illetve az elektronikus adatátvitel
technikai hibája esetén a +36-30-700-2330-as fax számra elküldi. A Felhasználónak lehetősége van Nominálását a Kereskedő
informatikai platformján megtenni.
A Felhasználási helyekre vonatkozó rendszeres adatszolgáltatás Gázheti és Gáznapi Nominálás esetén a következőket tartalmazza:
- a felhasználási hely azonosítóját (POD).
- a felhasználási helyen, a tárgyi gáznapon vételezni kívánt gáznormál m3-ben feltüntetve.
- a felhasználási helyen, a tárgyi gáznapon a vételezés tervezett órai minimumát és maximumát m3/h-ban feltüntetve.
Nominálás megújítása gáznapon
Egyensúlyi probléma esetén a Rendszerirányító bármikor Újranominálást rendelhet el a Kereskedő felé a tárgyi gáznapon. Ennek
kielégítése érdekében a Kereskedő adatszolgáltatásra szólíthatja fel a Felhasználót, aki 30 percen belül adhat megújított tartalmú
adatszolgáltatást.
A Kereskedő a Rendszerirányító visszajelzését követő 30 percen belül értesíti a Felhasználót adatszolgáltatásának elfogadásáról, vagy
visszautasításáról.
A Felhasználó nem köteles a megújított adatszolgáltatási javaslatnak eleget tenni, ebben az esetben a legutolsó elfogadott
adatszolgáltatása marad érvényben.

4.7.
4.7.1.
4.7.2.

Napi mennyiségek rögzítése
A Kereskedő a Felhasználó részére szállítandó Földgázmennyiséget a Felhasználó Nominálása alapján rögzíti a napi mérlegben.
Felhasználó és Kereskedő a napi Nominálási értéket kötelező érvényű adatnak tekintik mind a szállítási kötelezettség (Kereskedő),
mind az átvételi kötelezettség (Felhasználó) szempontjából.

4.8.

Értesítési kötelezettség
A Felek egyéb jogainak és kötelezettségeinek érintése nélkül, amennyiben bármely Félnek tudomására jut, hogy bármilyen okból nem
képes vagy nem lesz képes szállítani, illetve vételezni részben vagy egészben a Vételezési terv, vagy az érvényes Heti Szállítási
Nominálás, vagy az érvényes Nominálás szerinti Földgázmennyiséget, köteles haladéktalanul, az esetlegesen szükséges egyéb
dokumentumok megküldésével együtt értesíteni erről a másik Felet. Az értesítésnek tartalmaznia kell az indoklást, és annak a
Földgázmennyiségnek a meghatározását, amelyet az érintett Fél képes, vagy képes lesz szállítani, illetve vételezni.

4.9.

Kötelezettségek elmulasztása
Amennyiben a Felhasználó 3 egymást követő alkalommal, vagy összesen 5 alkalommal elmulasztja adatközlési kötelezettségeit
(vételezési terv, értesítési kötelezettség, Nominálás), vagy azok értékeit szándékosan vagy felelőtlenségből eltorzítja, a Kereskedő
jogosult ÁSZF szerinti pótdíjat kivetni. A Kereskedő a mulasztásról és a várható következményekről A Felhasználót értesíteni köteles.
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5. ALLOKÁCIÓ, ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.

A Kereskedő a Szerződés feltételei szerint Allokáció és Átvételi jegyzőkönyv kiállítására köteles.
A Felek elszámolásának alapjául és a Felhasználó adatközlési kötelezettségének támogatásául a Kereskedő Felhasználási helyenként
Gáznapi Allokációt köteles megadni.
A Kereskedő az Allokáció és Átvételi jegyzőkönyv kiállítását a Földgáz Elosztó Engedélyesek hiteles adatközlése (Allokáció,
jegyzőkönyv) alapján végzi.
A Kereskedő a Földgáz Elosztói Engedélyes Allokációval kapcsolatos adatközlését a beérkezését követő 72 órán belül a Felhasználó
számára elérhetővé teszi. A Felhasználó külön kérésre e-mailen keresztül, vagy a Kereskedő Informatikai platformján keresztül
tájékozódhat a Felhasználási helyekre kiállított allokációkról.

5.2.
5.2.1.
5.2.2.

Téves vagy megkésett adatközlés, kivizsgálás és reklamáció.
A Kereskedőt semmilyen, a Földgáz Elosztói Engedélyes téves vagy megkésett adatközléséből eredő felelősség nem terheli.
A Kereskedő a Felhasználó visszajelzése alapján a Földgáz Elosztói Engedélyes téves adatközlésének kivizsgálását díjmentesen elvégzi.
A kivizsgálást a Felhasználó visszajelzésének beérkezését követő egy héten belül elvégzi, szükség esetén a Földgáz Elosztói Engedélyes
felé történő reklamációt elindítja. A reklamáció során a Földgáz Elosztói Engedélyes visszajelzéseit a Felhasználó részére 72 órán belül
elérhetővé teszi.

5.3.
5.3.1.

Allokációk típusai.
Gáznapot követő első allokáció
A Földgáz Elosztói Engedélyes a Gáznapot követő napon a Kereskedőnek átadott gáznapi allokációja, melynek alapja korrekció nélküli
hiteles mérés, leolvasás vagy más ÜKSZ szerinti Földgáz Elosztói becslés.
Gázhónapot követő előzetes allokáció

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

A Földgáz Elosztói Engedélyes a Gázhónapot követő öt napon belül a Kereskedőnek átadott (Gázhónap) gáznapjainak allokációja,
melynek alapja hiteles mérés, leolvasás vagy más ÜKSZ szerinti Földgáz Elosztói becslés.
Gázhónapot követő végleges allokáció
A Földgáz Elosztói Engedélyes a Gázhónapot követő tizenkét napon belül a Kereskedőnek átadott (Gázhónap) gáznapjainak korrigált
allokációja, melynek alapja hiteles mérés, leolvasás vagy más ÜKSZ szerinti Földgáz Elosztói becslés.
Módosított allokáció
A Földgáz Elosztói Engedélyes a Gázhónapot követően bármikor a Kereskedőnek átadott (Gázhónap) gáznapjainak felülvizsgált
allokációja, melynek alapja hiteles mérés, leolvasás vagy más ÜKSZ szerinti Földgáz Elosztói becslés.

5.4.

A Felhasználási helyekre és Gáznapokra vonatkozó Allokáció a következőket tartalmazza:
- a tárgyi gáznap dátumát.
- a felhasználási hely azonosítóját (POD).
- a felhasználási helyen a tárgyi gáznapon allokált gázmennyiséget gáznormál m3-ben.
- a felhasználási helyen a tárgyi gáznapon allokált gázmennyiség átlagos fűtőértékét MJ/m3-ben kifejezve.
- a felhasználási helyen a tárgyi gáznapon allokált hőmennyiséget MJ-ban kifejezve.

5.5.
5.5.1.

Átvételi jegyzőkönyv
A Kereskedő a gázhónapot követő öt napon belül Átvételi jegyzőkönyvet készít. A Kereskedő a jegyzőkönyv kiállítását a Földgáz
Elosztói Engedélyes legutolsó, ismert hiteles adatközlése alapján végzi.
A Kereskedő a jegyzőkönyv elektronikus változatát a kiállítást követő 72 órán belül a Felhasználó számára elérhetővé teszi. A
Kereskedő a nyomtatott és hitelesített jegyzőkönyvet a kiállított számla mellékleteként a Felhasználónak megküldi.
Az Átvételi jegyzőkönyv Fogyasztási helyekre és Gázhónap Gáznapjaira vonatkozóan a következőket tartalmazza:
- a tárgyi gáznap dátumát.
- a felhasználási hely azonosítóját (POD).
- a felhasználási helyen, a tárgyi gáznapon allokált gázmennyiséget gáznormál m3-ben.
- a felhasználási helyen, a tárgyi gáznapon allokált gázmennyiség átlagos fűtőértékét MJ/m3-ben kifejezve.
- a felhasználási helyen a tárgyi gáznapon allokált hőmennyiséget MJ-ban kifejezve.
Módosított átvételi jegyzőkönyv
A Kereskedő a Földgáz Elosztói Engedélyes felülvizsgált adatközlését követő öt napon belül Módosított átvételi jegyzőkönyvet állít ki,
az Átvételi jegyzőkönyvvel megegyező feltételek szerint.

5.5.2.
5.5.3.

5.5.4.

5.6.

5.6.1.

Átvett Mennyiség (ÁM)
Az adott szállítási időszakra és fogyasztási helyre szerződés szerint elismert, átvett mennyiség, az utolsó, érvényes átvételi
jegyzőkönyvben szereplő, Szállítási időszak allokációjának megfelelő gáz- és hőmennyiség (m3-ben és MJ-ban).
Az Átvételi Földgáz Mennyiség az adott szállítási időszak Gáznapokra érvényes, jegyzőkönyvben elismert allokációinak összege.
Összegzett Átvett Mennyiség (ÖÁM)
Az adott szállítási időszakra érvényes Összegzett Átvett Mennyiség, az adott időszakra érvényes, egyes Fogyasztási helyekre érvényes
Átvett Mennyiségek összege.
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6. VÉTELEZÉSI ELTÉRÉSEK ÉS KÖTBÉREK
6.1.
6.1.1.
6.1.2.

A Kereskedő a Szerződés feltételei szerint számítja a Felhasználó vételezési eltéréseit, és az ebből eredő kötbéreket és pótdíjakat.
A Felhasználó a Szerződés feltételei szerint számított kötbéreket és pótdíjakat köteles a Kereskedőnek határidőre megfizetni.
A Kereskedő a számított kötbérekről és pótdíjakról a Gázdíjfizetéssel megegyező feltételekkel számlát bocsát ki.

6.2.
6.2.1.

Alulvételezett Mennyiség (AVM) fogalma és számítása
Amennyiben a Felhasználó adott Szállítási időszakban a Felhasználási helyekre (Allokációval és jegyzőkönyvvel alátámasztott)
Összegzett Átvett Mennyisége a Felhasználási helyekre Összegzett Minimális Szerződéses Mennyiségeknél kevesebb, alulvételezésről
beszélünk. Az Alulvételezés Mennyisége az Összegzett Minimális Szerződéses Mennyiségek és az Összegzett Átvett Mennyiség
különbsége.
Szállítási időszak AVM = Szállítási időszak ÖSZM min – Szállítási időszak ÖÁM

6.3.
6.3.1.

Felülvételezett Mennyiség (FVM) fogalma és számítása
Amennyiben a Felhasználó adott Szállítási időszakban a Felhasználási helyekre (Allokációval és jegyzőkönyvvel alátámasztott)
Összegzett Átvett Mennyisége a Felhasználási helyekre Összegzett Maximális Szerződéses Mennyiségeknél több, felülvételezésről
beszélünk. Az Felülvételezés Mennyisége az Összegzett Átvett Mennyiség és az Összegzett Minimális Szerződéses Mennyiségek
különbsége.
Szállítási időszak AVM = Szállítási időszak ÖÁM – Szállítási időszak ÖSZM max

6.4.
6.4.1.

Gáznapi Nominálási Eltérés (NE) fogalma és számítása
A Gáznapi Nominálási Eltérés a Gáznapi Nominálás és Gáznapi (jegyzőkönyvezett) Allokáció különbségének abszolút értéke.
NE = ABS(Nominálás – Allokáció)

6.4.2.

Megengedett Nominálási Eltérés (MNE, mértékegysége % és m3)
Az adott Gázhónapra érvényes Megengedett Nominálási Eltérés köbméterben kifejezve az Adott Gázhónapra érvényes Gáznapi
Minimális és Maximális Szerződött Mennyiség átlagának és a százalékban kifejezett Megengedett Nominálási Eltérés szorzata.
A szerződés szerinti, százalékban kifejezett Megengedett Nominálási Eltérés: 8%

6.4.3.
6.5.

Adott szállítási időszak Alul- és Felülvételezett mennyiségéből eredő kötbér számítása
Adott szállítási időszak eltérő vételezésből eredő kötbér az Alul-/Felülvételezett mennyiség, az Alul-/Felülvételezési kötbér százalék és
az adott elszámolási időszak átlagos gázárának szorzata.

6.6.
6.6.1.

Adott Gáznap Nominálási eltéréséből eredő pótdíjának számítása
Amennyiben az adott Gáznapi Nominálás Eltérése a Megengedett Nominálási eltérésnél kisebb, akkor a Kereskedő az adott Gáznapra
nem számít fel Nominálási pótdíjat.
Amennyiben az adott Gáznapi Nominálás Eltérése a Megengedett Nominálási eltérésnél nagyobb, akkor a Kereskedő az adott
Gáznapra a Nominálási Eltérés Megengedett Nominálási Mennyiséget meghaladó földgáz mennyiségére számít pótdíjat. A pótdíj
mértéke az így számított különbözeti mennyiség, Nominálási pótdíj százalék és a gáznapra érvényes gázdíj szorzata.

6.6.2.

6.7.

A szerződés szerinti Alul-, Felülvételezési és Nominálási kötbér/pótdíj százalékok:
Szállítási időszak / Eltérés típusa

Alulvételezés

Felülvételezés

Gázév

30%

15%

Gázhónap

30%

15%

Gáznap

30%

30%

Nominálás

5%

6.8.
6.8.1.

Kiegyensúlyozási pótdíj
A Felhasználó, a 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet alapján, mint díjfizetésre kötelezett 0,015 Ft/MJ kiegyensúlyozási pótdíjat köteles
fizetni a 2009. július 1. után hatályos ÜKSZ-ben meghatározott esetekben és feltételek szerint.

6.9.
6.9.1.

Teljesítménytúllépés
A Felek teljesítménytúllépésnek a maximális órai csúcskapacitás túllépését tekintik. A teljesítménytúllépés esetére a 30/2009 KHEM
rendeletben (illetve ennek bármilyen módosításában vagy hatályon kívül helyezése esetén a helyébe lépő jogszabályban)
megállapított, és a Kereskedő által fizetett pótdíj 5%-al megnövelt értékét a Felhasználó a Kereskedőnek megtéríti, a számlázási és
fizetési szabályok szerint.

6.10.
6.10.1.

Adatközlési kötelezettség elmulasztásának pótdíja
A pótdíj az éves szerződött mennyiség 0,02%-a és a gáznapra érvényes gázdíj szorzata, mulasztásonként számítva.

6.11.

Kötbérek és pótdíjak elszámolása
Havonta egyszer, a gázdíjelszámolással, illetve végelszámolással megegyezően.
A Kereskedő vállalja, hogy kötbér alkalmazása esetén tárgyalásokat kezdeményez a Felhasználóval kötbérfizetési kötelezettség
keletkezésének körülményeiről, javaslatokat tesz kiváltó okainak megszüntetésére.

6.11.1.
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7. SZÁLLÍTÁSI ELTÉRÉSEK ÉS KÖTBÉREK
7.1.
7.1.1.
7.1.2.

Alulszállítás
Amennyiben a Kereskedő egy adott Gáznapon bármely okból, kivéve a Vis Maiort, a Tervezett Karbantartás vagy Csökkentés eseteit,
elmulasztja a Napi Nominált Mennyiség leszállítását, a hiányzó mennyiség „Le Nem Szállított Mennyiségnek” minősül.
A „Le Nem Szállított Mennyiség” után a Kereskedő köteles a Felhasználó részére meghatározott összegű kötbért fizetni. A Kötbér
összege az Adott szállítási időszakra érvényes Gázdíj, a „Le Nem Szállított Mennyiség” és a Felhasználó által vállalt legmagasabb
felülvételezési kötbérszázalék szorzata.

8. A LESZÁLLÍTOTT FÖLDGÁZ SZERZŐDÉSES VÉTELÁRA
8.1.

A Felek kétféle gázdíj számítási modell alapján számolhatnak el az átadott gázmennyiségre vonatkozóan. A Felek a kétféle számítási
modell közül az elszámolás során alkalmazásra kerülő módszert a Szerződés megkötésekor, az ESZF-ben rögzítik. Amennyiben az EESZ
erről nem rendelkezik, úgy a „Vegyes (Gázárképlet/TTF)” gázdíj számítási modell jelenti az elszámolás alapját.

8.2.

A szerződéses időszak alatt a gázdíj elszámolása változatlan, ettől csak a Felek közös megegyezésével lehetséges eltérni.

8.3.
8.3.1.

„Gázárképlet” gázdíj számítási modell

8.3.2.

Alkalmazott gázdíj tényező alapértéke:

8.4.
8.4.1.

„Vegyes (Gázárképlet/TTF)” gázdíj számítási modell

8.4.2.

Alkalmazott gázdíj tényezők alapértéke:

8.5.
8.5.1.
8.5.2.

Gázárképletek tényezőinek definíciója és meghatározása
PK: Adott elszámolási időszakra érvényes földgázmennyiség szerződéses vételára (egységár), USD/GJ mértékegységben.
P0, P1, P2: Gázdíj tényezők, melyek értéke a szerződéses időszak alatt változatlan. Értékük az ESZF-ben meghatározott. Amennyiben az
ESZF erről külön nem rendelkezik, az esetben a Felek a gázdíjtényezők alapértékével kötelesek elszámolni.
FOB: FOB indexálási szorzó és elszámolási negyedévre érvényes értékének meghatározása:

8.5.3.

Alkalmazott gázárképlet:

Alkalmazott gázárképlet:

,

F: az 1 %-os kéntartalmú fűtőolaj havi árainak számtani középértéke USD-ben metrikus tonnánként, a tárgy negyedév első napját
közvetlenül megelőző 9 naptári hónap során. *Az 1 %-os kéntartalmú fűtőolaj árait a „Platt’s European Marketscan” tartalmazza az
„European products” FOB Med. (Italy) részben, azok naponként a legmagasabb és a legalacsonyabb jegyzés számtani középértékei.+
G: a 0,1 %-os kéntartalmú gázolaj havi árainak számtani középértéke USD-ben metrikus tonnánként, a tárgy negyedév első napját
közvetlenül megelőző 9 naptári hónap során. *A 0,1 %-os kéntartalmú gázolaj árait a „Platt’s European Marketscan” tartalmazza az
„European products” FOB Med. (Italy) részben, azok naponként a legmagasabb és a legalacsonyabb jegyzés számtani középértékei.+
F0: bázis érték, mely az 1 %-os kéntartalmú fűtőolaj havi árainak számtani középértéke a 2009. január 1. - szeptember 30. közötti
bázisidőszakban. Értéke: 332,386 USD metrikus tonnánként. *Az 1 %-os kéntartalmú fűtőolaj árait a „Platt’s European Marketscan”
tartalmazza az „European products” FOB Med. (Italy) részben, azok naponként a legmagasabb és a legalacsonyabb jegyzés számtani
középértékei.+
G0: bázis érték, mely a 0,1 %-os kéntartalmú gázolaj havi árainak számtani középértéke a 2009. január 1. - szeptember 30. közötti
bázisidőszakban, Értéke: 484,858 USD metrikus tonnánként. *A 0,1 %-os kéntartalmú gázolaj árait a „Platt’s European Marketscan”
tartalmazza az „European products” FOB Med. (Italy) részben, azok naponként a legmagasabb és a legalacsonyabb jegyzés számtani
középértékei.+
8.5.4.

8.5.5.

TTF: TTF indexálási szorzó és elszámolási hónapra érvényes értékének meghatározása:
TTF: "TTF front month" index, mely a szállítási hónapot megelőző hónap utolsó munkanapján (május 31-én) az „Argus European
Natural Gas-Daily Natural Gas Market Prices”–ban EUR/MWh-ban kifejezve (az Argus Media, „Indexes” oszlopában) kerül publikálásra
a TTF árelőrejelzés (Title Transfer Facility) részére
USD/EUR TTF Euró-Dollár átváltási árfolyam:
Európai Központi Bank által közzé tett, elszámolási hónapra vonatkozó USD/EUR havi átlag árfolyam.

8.6.

Gázár előzetes meghatározása
Amennyiben az árszámítás időszakában a gázár kiszámításához szükséges valamely paraméter nem kerül esetileg publikálásra, vagy
nincs meghatározva, az előzetes szerződéses ár számításához a hiányzó paraméterekre a meglévő utolsó értéket kell figyelembe
venni. A végleges szerződéses gázár az összes paraméter rendelkezésre állását követően kerül meghatározásra. Az előzetes és a
végleges ár között esetleg publikáció hiányában, vagy korrekciójából eredő különbséget a publikáció megjelenését követő hónap
elszámolása során készülő számla számításakor kell külön feltüntetve figyelembe venni.

8.7.
.

Tájékoztató publikációk
Amennyiben a fentiekben említett valamely publikáció megszűnik, vagy oly módon megváltozik, hogy nem lehet követni a
hozzátartozó áruk piaci értékének változását (amint ezt Felek eredetileg elfogadták), akkor Felek közösen, kettő hónapon belül új,
publikált paraméterekben egyeznek meg, melyek jellegükben megfelelnek az eredeti publikációknak. Az új megállapodásig a Felek
ideiglenesen a legutolsó érvényes gázárat alkalmazzák, amelyet a megállapodást követően korrigálnak.

8.8.

A szerződéses gázár felülvizsgálata
A szerződés időtartama alatt egyik Fél sem követelheti a szerződéses gázár felülvizsgálatát.
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9. A LESZÁLLÍTOTT FÖLDGÁZ SZÁLLÍTÁSI DÍJAI (RENDSZERHASZNÁLATI DÍJ, RHD)
9.1.

A Rendszerhasználati Díj a leszállított gáz logisztikai költségeit – ide értve, de nem korlátozva – a szállítás, tárolás, elosztás forgalmi és
kapacitás lekötési költségeket foglalja magában.

9.2.
9.2.1.

Rendszerhasználati díj (RHD) meghatározása:
Rendszerhasználati díj összetétele díjelemek szerint:
RHD = ÉVES KAP.DÍJ + SZEZ-KAP.DÍJ + FORG.DÍJ, mértékegysége = *HUF/év+
Rendszerhasználati díj díjelemei szerint:
ÉVES KAP.DÍJ: Éves lekötésű kapacitások teljesítmény/kapacitáslekötési díjai.
SZEZ KAP.DÍJ: Szezonális kapacitások teljesítmény/kapacitáslekötési díjai.
FORG.DÍJ: A földgáz szállítás forgalmi díja.

9.2.2.

9.3.
9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.3.4.

9.4.
9.4.1.
9.4.2.
9.4.3.

9.5.
9.5.1.
9.5.2.
9.5.3.

9.5.4.

9.5.5.
9.5.6.

A Rendszerhasználati díj díjelemeinek meghatározása és alapértéke.
Éves lekötésű kapacitások teljesítmény/kapacitáslekötési díjai fogyasztási hely kategóriánként.
ÉVES KAP.DÍJ (kategória) = KAP.DÍJ (kategória) x KAP (kategória)
KAP.DÍJ: Adott kapacitáskategóriára érvényes Éves Kapacitáslekötési díj egységára, mértékegysége = *HUF/m3/h/év+.
KAP: Adott kapacitáskategóriában, felhasználási helyenként összegzett, Éves Lekötött Kapacitás, *m3/h]-ban kifejezve.
Szezonális lekötésű kapacitások teljesítmény/kapacitáslekötési díjai fogyasztási hely kategóriánként.
SZEZ KAP.DÍJ (kategória) = SZKAP.DÍJ (kategória) x SZEZ.KAP (kategória)
SZKAP.DÍJ: Adott kapacitáskategóriára érvényes Szezonális Kapacitáslekötési díj egységára, mértékegysége = *HUF/m3/h/év+.
SZEZ.KAP: Adott kapacitáskategóriában, felhasználási helyenként összegzett, Szezonálisan Lekötött Kapacitás, *m3/h]-ban kifejezve.
Forgalmi díj fogyasztási hely kategóriánként.
FORG.DÍJ (kategória) = FORG.EGYSÉG (kategória) x FOGY (kategória)
FORG.EGYSÉG: Adott kapacitáskategóriára érvényes Forgalmi díj egységára, mértékegysége = *HUF/m3].
FOGY: Adott kapacitáskategóriában, felhasználási helyenként összegzett földgázfogyasztás, [m3]-ben kifejezve.
Rendszerhasználati díjelemek alapértékének meghatározása fogyasztási hely kategóriánként:
Fogyasztási hely
Kategória lekötött
ÉVES KAP.DÍJ
SZKAP.DÍJ
FORG.EGYSÉG
kategória
kapacitáskategóriája
HUF/m3/h/év
HUF/m3/h/év
HUF/m3
20 m3/h alatti fogyasztási helyek
14.500
3.000
9,50
20-100 m3/h közötti fogyasztási helyek
27.000
4.500
7,50
101-500 m3/h közötti fogyasztási helyek
25.000
4.000
4,50
501 m3/h feletti fogyasztási helyek
26.000
5.000
4,00
Kapacitáslekötés növelése gázév közben
A Felhasználó jogosult kapacitáslekötéseinek növelésére az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint. A megnövelt kapacitásból eredő
rendszerhasználati díjakat egész évre, a gázév eltelt hónapjaira visszamenőleges hatállyal köteles megfizetni.
A Felhasználó Kapacitáslekötés növelési szándékát a Kereskedőnek köteles jelezni, a lekötött kapacitás növeléséből eredő fogyasztás
és fogyasztási korlátok változásának mértékével együttesen.
A Kereskedő a Felhasználó kapacitásnövelési igényének bejelentését követő 48 órán belül írásban/e-mailen keresztül
Rendszerhasználati Díj ajánlatot tesz a Felhasználó részére. Amennyiben az ajánlatot a Felhasználó írásban (postán vagy faxon)
elfogadja, úgy a Kereskedő a kapacitáslekötés növelését haladéktalanul megteszi. A Rendszerhasználati Díj az elfogadott ajánlat
szerint, közös megegyezéssel módosul, gázév egészére vonatkozóan, visszamenőleges hatállyal.
Rendszerhasználati díj változása
A Rendszerhasználati díjak díjelemei a szerződéses időszak alatt változatlanok, a következő esetek kivételével:
A Felek jogosultak közös megegyezéssel a Rendszerhasználati díj díjelemeit módosítani.
A RHD a hatályos jogszabályokban meghatározott szállítási, elosztási, tárolási, szagosítási és stratégiai tárolási tarifák szerint alakul,
azok változását automatikusan követi. Az RHD változásának kiszámítása a vonatkozó rendelet(ek)ben megjelenő díjelemek árának a
bázis díjelemekhez viszonyított súlyozott árváltozása alapján történik, mely változásról a Kereskedő a Felhasználót haladéktalanul
értesíti.
Amennyiben a Felhasználó az általa szerződésben vagy annak mellékleteiben vállalt fogyasztási/vételezési/adatközlési feltételektől
eltér (különösen pld. Szerződéses Napi Minimum és Maximum mennyiségek tekintetében), úgy a Kereskedő jogosult a
Rendszerhasználati díj díjelemeit a következők szerint módosítani. A Kereskedő a Fogyasztót a szerződésben vállaltaktól való eltérés
tényéről és következményeiről köteles írásos úton haladéktalanul tájékoztatni és a szerződéses vételezés visszaállítására felszólítani.
Amennyiben a Fogyasztó a tájékoztatás kézhezvételét követő 3 munkanapon belül szerződéses vállalásait nem állítja vissza, vagy a
Kereskedő negyedik alkalommal indokoltan felszólítja, a Kereskedő jogosult a Rendszerhasználati díj díjelemeit visszamenőleges
hatállyal módosítani. A Kereskedő köteles a változásokról írásos, indoklással ellátott tájékoztatást nyújtani.
A Kereskedő vállalja, hogy amennyiben a fentiek alapján Rendszerhasználati díj díjelemeinek változtatására jogosult lenne, de annak
alkalmazása nélkül nem szenved el többletköltséget, a változtatástól méltányosságból eltekint.
A Kereskedő vállalja, hogy amennyiben a fentiek alapján Rendszerhasználati díj díjelemeinek változtatását hajtja végre, annak
változtatása során a Fogyasztó ellátásának többletköltségeinek áthárítása szolgál a változtatás alapjául, azon felül semmilyen
profitszerzésre a változtatás jogát nem használja fel.
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10. ADÓTERHEK ÉS ILLETÉKEK
10.1.

ÁFA, Adók, Vámok és Illetékek
A Szerződéses vételár valamint a Szerződésben meghatározott árak, díjak és egyéb fizetések nem tartalmazzák az adókat,
illetékeket. A Felhasználó köteles megfizetni az árakon, díjakon és egyéb fizetéseken felül a kapcsolódó adókat – vagyis az
energiaadót, az általános forgalmi adót, MSZKSZ díjat, Szagosítási díjat, Import Korrekciós Tényezőt – és minden egyéb adót,
illetéket, díjat, tarifát és járulékot, amely a Földgáznak az Átadási Ponton való átadásával kapcsolatban felmerült, és amelyeket akár
a Felhasználónak, akár a Kereskedőnek a hatályos rendelkezések értelmében meg kell fizetnie, és a szerződéses vételár és
rendszerhasználati díjak nem tartalmazzák.

11. SZÁMLÁZÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
11.1.

11.2.

A Felhasználó a fizetendő díjakat a szerződéses megállapodásnak megfelelően kiállított számla alapján köteles a Kereskedő részére
határidőre megfizetni. A számla kifizetési határideje azt a napot jelöli, mely legkésőbbi napon a számla ellenértéke a Kereskedő
számláján jóváírásra kell kerüljön.
Fizetés pénzneme
A Fogyasztó a Kereskedő részére fizetendő díjakat a kiállított számla alapján forintban fizeti meg.

11.3.

Alkalmazott Deviza árfolyam
Deviza átszámítás esetén a számla/bizonylat kibocsátását megelőző napon érvényes, az UniCredit Bank Zrt. által közzétett hivatalos
deviza eladási árfolyamon történik.

11.4.
11.4.1.
11.4.2.
11.4.3.
11.4.4.
11.4.5.
11.4.6.
11.4.7.

Kibocsátott számla típusa és díjtartalma
Havi elszámoló számla: Havi átvett mennyiség gázdíj, RHD forgalmi díj, adók és illetékek, Havi részszámla jóváírás
Havi részszámla: Havi szerződött részmennyiség gázdíja, RHD forgalmi díj, adók és illetékek
Havi kapacitásdíj: Az éves kapacitásdíj 1/12-e és adói.
Módosító/helyesbítő számla: valamely más típusú számla helyesbített tételei a jóváírásokkal.
Pótdíj számla: Az adott elszámolási időszakra alkalmazott pótdíjak és kötbérek, valamint azok adói.
Végelszámoló előlegszámla: A szerződéses időszak végéig szerződött fogyasztás összes díja, azok adói és illetékei.
Végelszámoló számla: A szerződéses időszakot követő hónapban az utolsó havi elszámoló számla helyett, melynek tartalma a havi
elszámoló számla és a végelszámoló előlegszámla jóváírása, illetékekkel és járulékokkal.

11.5.
11.5.1.
11.5.2.

Számla kibocsátási időpontja
A Kereskedő a számlákat minden hónap hatodik napjáig kibocsátja.
A Kereskedő a módosító/helyesbítő/sztornó számlákat a számla kibocsátási feltételeinek/igényeinek teljesülésétől számított 5
munkanapon belül kibocsátja.

11.6.

A Kereskedő a Felhasználó részére az alábbi fizetési konstrukciókat kínálja. Amennyiben az ESZF erről külön nem rendelkezik, úgy a
Felhasználó az „A típusú fizetési feltételek” szerint köteles díjfizetési kötelezettségének eleget tenni.

11.6.1.
Fizetési konstrukció
„A típusú”
„B típusú”
„C típusú”
„D típusú”

Részszámlában elszámolt
mennyiség a havi
szerződéses mennyiség %ban kifejezve
55 %
100 %
30 %
100 %

Fizetési határidő a számla
kibocsátásától számítva

Fizetési határidő a számla
kibocsátási hónapjának
rögzített napja
kibocsátási hónap 15. napja

30 nap
5 nap
5 nap

11.6.2

Havi kapacitásdíj számla esetén a fizetési határidő a tárgyhó 1. napja.

11.7.
11.7.1.
11.7.2.
11.7.3.
11.7.4.
11.7.5.

Számlakibocsátás formai követelményei
A Kereskedő fogyasztási helyenként és számlatípusonként külön-külön számlát bocsát ki.
A Kereskedő a Felhasználó kérésére Fogyasztási helyenként és/vagy számlatípusonként összesített számlát bocsát ki.
A Kereskedő az elszámolás alapját képező számításokat és jegyzőkönyveket a számlával együtt küldi meg.
A Kereskedő a kiállított számla másolatát e-mailen vagy faxon is megküldi.
A Kereskedő az internetes kereskedelmi portálján a Felhasználó részére a számlamásolatot a kibocsátástól számított 2 napon belül
elérhetővé teszi.

11.8.
11.8.1.

Számlakifogás
A Felhasználó haladéktalanul köteles írásban, indoklással együtt értesíteni a Kereskedőt, ha a számlát vitatja. A számla
kézhezvételétől számított 5 naptári nap elteltével azonban számlakifogást bejelenteni már nem lehet.
A vitatott számla esetén a számlázott összeget teljes egészében és határidőn belül meg kell fizetni (a vitatott összeggel együtt).
A Kereskedő a Felhasználó által benyújtott számlareklamációt köteles 2 munkanapon belül írásban megválaszolni. A
számlareklamáció jogosságának elfogadása esetén a Kereskedő 5 napon belül helyesbítő számlát köteles kibocsátani.

11.8.3.
11.8.4.
11.9.

Késedelmes fizetés
Késedelmes fizetés esetén Kereskedő jogosult a jogszabályokban biztosított módon, a mindenkori jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot felszámítani, amelyet Felhasználó megfizetni köteles.
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12. RUGALMASSÁGI ÉS OPCIÓS LEHETŐSÉGEK ÉS FELTÉTELEK
12.1.

A Felhasználó a rugalmassági és opciós lehetőségekkel akkor rendelkezik, ha ESZF szerint az adott lehetőség szerződés szerinti
igénybe vételére jogosult, vagy a szerződéses időtartama alatt annak igénybevételi kérelmét a Kereskedő jóváhagyta.

12.2.
12.2.1.
12.2.2.

(O1) Napi csúcs túllépési opció
Leírás: A Felhasználó jogosult a szerződésben vállalt Napi Maximum mennyiségen felül vételezni, kötbérterhelés nélkül.
Feltételek: A Felhasználó Nominálás útján jelzi opció felhasználási szándékát.
Jogosult napok száma: 5 alkalom/gázév vagy ESZF szerint.
Jogosult Napi Maximum mennyiség: ESZF szerint.

12.3.
12.3.1

(O2) Tárolói gáz vásárlás opció
Leírás: A Felhasználó betárolási időszakban jogosult a Kereskedőtől tárolói gázt vásárolni, mely téli időszakban kerül leszállításra. A
Kereskedő a Felhasználó részére tárolt gázmennyiséget nyilvántartja, és havonta jegyzőkönyvben tájékoztatja a készlet
nagyságáról.
Vételi szándék jelzése: A Gázév kezdetét megelőző hónap 15. napjáig, a vásárolni kívánt tárolói gázmennyiség megadásával.
Vásárolt mennyiség: Maximálisan Gázévi Névleges Szerződött Mennyiség 30%-a.
Tároló gáz betárolása: Adott Gázév Július, Augusztus, Szeptember hónapjaiban, egyenlő arányban.
Tárolói gáz elszámolása: Az opcióban vásárolt tárolói gáz a betárolás hónapjában, a Gázhónap során átvett mennyiséggel egyező
módon kerül elszámolásra.
Tárolói gáz ára: A Gázhónap során átvett gáz árának 4,0%-al megnövelt értékével kerül elszámolásra.
Tárolói gáz leszállítása: Adott Gázév kitárolási időszakában egyenletes napi és havi mértékben.

12.3.2.

12.4.
12.4.1.

12.4.2

(O3) Opciós kereskedelem
Leírás: A Felhasználó jogosult a Kereskedő részére opciós vételi/eladási ajánlatot tenni. A Kereskedő az opciós ajánlatot továbbítja
más kereskedelmi engedélyesek részére. Az ajánlat elfogadása esetén a Kereskedő a Felhasználó napi/havi/éves mennyiségének
terhére eladja vagy megvásárolja az opciós gázmennyiséget, az opciós díjakon. Az opciós mennyiséggel a Felhasználó által átvett
mennyiség korrigálásra kerül.
Opciós szándék bejelentése: Legkésőbb 24 órával a Gáznapi nominálási határidőt megelőzően.
Opciós mennyiség: Gáznormál m3-ben, Gáznapi bontásban, a Felhasználó által meghatározva.
Opciós ár: HUF/MJ, a Felhasználó által meghatározva.
Mennyiségi korlátok: a Felhasználó az opció alkalmazásával nem lépheti túl a Gáznapra érvényes vételezési korlátait.
Kereskedő jutaléka: az opciós ügylet megvalósulása esetén az opciós gázmennyiség és opciós gázár szorzatának 5,0%-a.
Opciós gáz elszámolása: az ügylet hónapjában, a Gázhónap során átvett mennyiséggel egyező módon kerül elszámolásra.

12.5.
12.5.1.
12.5.2.

(O4) Időszakos gázvásárlás opció
Leírás: A Felhasználó jogosult a Kereskedő által felajánlott mennyiség átvételére, a szerződéses ártól különböző áron.
Vásárolt gáz mennyiség: a Kereskedő által felajánlott mennyiség (a Felhasználó által) elfogadott mennyisége.
Vásárolt gáz ára: a Kereskedő által felajánlott ár, melyet a Felhasználó írásban elfogad.
Vásárolt gáz átvételi időszaka: a Kereskedő ajánlata szerint, melyet a Felhasználó írásban elfogad.
Vásárolt gáz kötelező átvétele: az elfogadott ajánlat szerinti mennyiséget a Felhasználó akkor is köteles kifizetni, ha annak átvétele
a Felhasználó hibájából nem valósult meg.
Vásárolt gáz elszámolása: az ügylet hónapjában, a Gázhónap során átvett mennyiséggel egyező módon kerül elszámolásra.

12.6.
12.6.1.

(O5) Fogyasztói tömörülés közös rugalmasság elszámolással opció
Leírás: a közös elszámolásba foglalt Felhasználók vételezési és nominálási eltérései a közös elszámolásba foglalt Felhasználók
mennyiségeinek összegzése alapján kerülnek elszámolásra.
Közös Elszámolású Felhasználók listája: ESZF szerint.
Közös Elszámolású Szerződött Mennyiségek: A közös elszámolású Felhasználók Szerződött Mennyiségeinek összegzése.
Közös Elszámolású Gáznapi Nominálási és Allokálási mennyiségek: A Közös Elszámolású Felhasználók Gáznapi Nominálási és
Allokációs mennyiségeinek összegzése.
Közös Elszámolás: A Szerződött Mennyiségek és Nominálási Mennyiségek elszámolásával egyező módon kezelendő.
Kötbérek és pótdíjak: Amennyiben a Közös Elszámolású Vételezési Mennyiségek A Közös Elszámolású Minimum és Maximum
Mennyiségek közé esnek, a Közös Elszámolású Felhasználók nem kerülnek kötbérezésre, pótdíjazásra.

12.6.2.

12.7.
12.7.1.
12.7.2.

(O6) Szerződéses mennyiség eltérítése opció
Leírás: A Felhasználó jogosult Gázhónap Szerződött Mennyiségeit az alábbiak szerint módosítani.
A Kereskedő vállalja, hogy a Felhasználó által határidőre bejelentett mennyiségekkel a Gázhónap Szerződött Mennyiségeit
módosítja.
Bejelentés határideje: Gázhónapot megelőző 45. nap
Mennyiség növelésének maximuma: Gázhónap Szerződött Mennyiségének 15%-a.
Mennyiség növelésének minimuma: Gázhónap Szerződött Mennyiségének 15%-a.

12.8.
12.8.1.

(O7) Szezonális fogyasztás opció
Leírás: A Kereskedő vállalja, hogy a Felhasználó szezonális felhasználási helyein havi és éves kötbért nem alkalmaz. A Felhasználó a
szezonális felhasználási helyekre adatszolgáltatásra kötelezett (nominálás, vételezési terv)

12.9.
12.9.1.
12.9.2.

(O8) Árfolyamrögzítés opció
Leírás: A Kereskedő vállalja, hogy adott Gázhónap gázdíjainak elszámolásában rögzített árfolyamon számol el az alábbiak szerint.
Árfolyamrögzítési igény bejelentése: A Felhasználó a rögzítési időszak, rögzítendő árfolyam típusa és rögzítendő mennyiség
megadásával jelzi igényét a Kereskedő felé.
Árfolyamrögzítési ajánlat: a Kereskedő a Felhasználói igény beérkezését követő 48 órán belül választ ad az igényben
meghatározott időszakra, mennyiségekre és árfolyam típusokra vonatkozó ajánlatával.
Árfolyamrögzítési ajánlat elfogadása: A Felhasználó az ajánlat elfogadásáról 48 órán belül írásos nyilatkozhat.

12.9.3.
12.9.4.
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12.9.5.

Rögzített árfolyam elszámolása: A Kereskedő a Felhasználóval a rögzített időszak alatt, a rögzített mennyiségekre a rögzített
árfolyamon köteles elszámolni. Az elszámolás akkor is megtörténik, ha a Felhasználó adott időszakban vételezett mennyisége ettől
eltér. A rögzített árfolyam elszámolásról a Kereskedő külön számlát bocsát ki.

12.10.
12.10.1.

(O9) Karbantartási időszak opció
Leírás: A Kereskedú vállalja, hogy a karbantartásra kijelölt időszak alatt a karbantartási tervben megadott időszakra a
Felhasználási fogyasztási helye mentesül a Gáznapi Minimum átvételi kötelezettség alól.
Karbantartás bejelentése: A Felhasználó a karbantartás hónapját megelőző 45. napon belül jelentheti be karbantartási tervét. A
karbantartási igény elfogadásáról, vagy elutasításáról a Kereskedő 48 órán belül köteles visszaigazolást küldeni.
Karbantartási időszak maximális hossza: Gázévente 5 gáznap.

12.10.2.
12.10.3.
12.11.
12.11.1.
12.11.2.
12.11.3.
12.11.4.

(O10) Bankgarancia nyújtási opció
Leírás: A Kereskedő vállalja, hogy a Felhasználó Bankgaranciával, vagy ezzel egyenértékű pénzügyi biztosítékkal biztosított
elszámolási időszakára gázdíjkedvezményt nyújt.
Bankgarancia összege: a Kereskedő által becsült kéthavi számlaérték 5%-al megnövelt értéke.
Bankgarancia érvényessége: Az adott elszámolási időszakra vonatkozó utolsó számla fizetési hatérideje + 10 nap.
Bankgarancia dokumentum nyújtásának határideje: Adott elszámolási időszakot megelőző 10. nap.

12.12.
12.12.1.
12.12.2.

Opciók havi előfizetési és alkalmi szolgáltatási díjai
Opció havi rendelkezésre állási díja: 2.500 HUF/opció.
Opciós ügyintézési díj: 2.500 HUF/alkalom.
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13. FIZETÉSI BIZTOSÍTÉK
13.1.

A Felek a garancia szükségességéről az Egyedi Szerződéses Feltételekben rendelkeznek.

13.2.

A Kereskedő fenntartja a jogot magának, hogy mindenkor megvizsgálja a Felhasználó pénzügyi stabilitását.

13.3.

A Felhasználó a Kereskedő írásbeli felkérése esetén köteles a Kereskedő által meghatározott pénzügyi biztosítékot nyújtani a
Kereskedő számára. Amennyiben a Felhasználó két alkalommal a Kereskedő által kibocsátott számlájának pénzügyi teljesítésével
késedelembe esik, a Kereskedőnek jogában áll fizetési biztosítékot követelni a Felhasználótól, aki ezt a biztosítékot legfeljebb 10
banki napon belül átadja a Kereskedő részére; a 10 banki nap a Felhasználó és a Kereskedő közötti, a biztosíték kibocsátójának
személyére vonatkozó írásbeli megállapodástól számolandó. Amennyiben a pénzügyi biztosíték átadására 10 banki napon belül
nem kerül sor, úgy a szerződésben foglalt szankciók alkalmazhatók a Felhasználóval szemben. A pénzügyi biztosíték lehet óvadék,
bankgarancia, azonnali beszedési megbízás alkalmazása vagy tulajdonosi, illetve anyavállalati készfizető kezességvállalás, a
Kereskedő választása szerint.

13.4
13.4.1.

Óvadék
Az óvadékot készpénzzel vagy átutalással, a Kereskedő választása szerint magyar forintban vagy dollárban kell teljesíteni zárolt
számlára. A zárolt számlát a Kereskedő által jóváhagyott pénzügyi intézményben lehet megnyitni. Az óvadék teljesítését a készpénz
befizetését igazoló eredeti banki bizonylatokkal, banki átutalás esetében a terhelés napján kelt bankszámlakivonattal és annak
mellékletével, vagy a terhelés/átutalás megtörténtéről szóló más banki bizonylat eredeti példányával kell igazolnia a Felhasználónak
a Kereskedő felé, a jelen szerződés szerinti határidőn belül. A Felhasználó és a pénzintézet köteles biztosítani az óvadék elkülönített
számlán való átlátható kezelését. Az óvadékra elszámolt bármiféle díj, költség, ráfordítás, valamint kamatbevétel a Felhasználót
terheli, illetve illeti. A Felhasználó és a Kereskedő egymással óvadéki szerződést köt.
A zárolt összeg visszavonhatatlan, feltétel nélküli, első felszólításra fizetendő, minden további vizsgálat nélkül. Az óvadék
felhasználását követően az óvadék összegét az eredeti szintre kell feltölteni, 2 munkanapon belül.
A zárlat feloldása a Kereskedő által kibocsátott, cégszerűen aláírt levél alapján történhet meg. Amennyiben a Felhasználó minden
kötelezettségét teljesítette, a Kereskedő indokolatlanul nem tarthatja vissza a feloldó levelet.

13.5.
13.5.1.

Bankgarancia
A Felhasználó jelzi a Kereskedőnek, hogy mely banktól kívánja a bankgaranciát beszerezni. A Kereskedő vagy jóváhagyja azt, vagy ha
elutasítja, akkor egyidejűleg köteles meghatározni, hogy mely bankok által kiállított bankgaranciát fogadja el, megvizsgálva a
Felhasználó által megjelölt bankokat. A bankgarancia meghatározott összegről szól, határozott – a Kereskedő által meghatározott –
időtartamra érvényes, és kedvezményezettként a Kereskedő van megnevezve. A Kereskedő azt a bankgaranciát fogadja el pénzügyi
biztosítékként, amelyben a bank feltétel nélküli és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a Kereskedő által bejelentett igény
mögöttes jogviszony vizsgálata nélküli, legkésőbb 3 banki napon belüli teljesítésére. A Kereskedő az itt meghatározott feltételeket a
Felhasználónak címzett írásos igénylevelében pontosítja.

13.6.
13.6.1.

Készfizető kezességvállaló nyilatkozat
A Felhasználó a Kereskedő részére átad a Kereskedővel előzetesen egyeztetett, illetve általa elfogadott tartalmú, szövegezésű,
meghatározott összegre szóló, a Felhasználó tulajdonosa(i) vagy anyavállalata(i) által kiadott illetve aláírt készfizető kezességvállaló
nyilatkozatot, melyben az aláíró(k) a Felhasználó és a Kereskedő közötti szerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettség
teljesítését a Ptk. készfizető kezességre vonatkozó szabályai szerint vállalja/vállalják. A Kereskedő fenntartja magának a jogot, hogy
a kezesek minősítését is elvégezze, és annak alapján határozza meg pontosan a készfizető kezességvállalás feltételeit.

13.7.
13.7.1.

Azonnali beszedési megbízás
A Felhasználó a Kereskedő kérésére biztosítja, hogy a Kereskedő a Felhasználó meghatározott bankszámlája terhére azonnali
beszedési megbízást kezdeményezzen. Ennek érdekében a Felhasználó köteles a 11.2. pontban megjelölt határidőre a számlavezető
hitelintézet befogadást igazoló és cégszerű aláírását tartalmazó, a Kereskedő részére azonnali beszedési megbízás benyújtásának
lehetőségét biztosító felhatalmazó levelet a Kereskedőnek átadni.

13.8.
13.8.1.

A pénzügyi biztosítékok felhasználása és megszüntetése
A hozzáférés feltételei

a Felhasználó által indított pénzügyi teljesítés jóváírása a Kereskedő által bizonyítottan nem történt meg a számla
esedékességének napján,

a Kereskedő egy alkalommal köteles írásban, tértivevényes levélben kérni a pénzügyi teljesítést, és

a teljesítést kérő tértivevényes levél Ügyfél általi kézhezvételét követő harmadik munkanapon sem érkezik meg a
jóváírás a Kereskedő számlájára.
A Kereskedő az óvadék, illetve a bankgarancia összegét, azonnali beszedési megbízási jogosultságát az esetlegesen felmerülő – a
földgázszolgáltatási szerződésből eredő – követelés kielégítésére használhatja fel, illetve a készfizető kezest ezen összegek
kiegyenlítésére hívhatja fel.
A pénzügyi biztosíték fel nem használt összege a szerződés megszűnése esetén visszajár, illetve a bankgarancia szerződés
megszűnik. A pénzügyi biztosítéknak – ellenkező megállapodás hiányában – a szerződés megszűnéséig, illetve a szerződés pénzügyi
teljesítéséig biztosítottnak kell lennie.

13.8.2.

13.8.3.
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14. VIS MAIOR
14.1.
14.1.1.

14.1.2.
14.1.3.

14.2.
14.2.1.
14.2.2.

14.3.
14.3.1.

14.3.2.
14.3.3.
14.4.
14.4.1.
14.4.2.
14.4.3.

A Vis Maior meghatározása
A Felek Vis Maiornak minősítenek minden olyan előre nem látható és rendkívüli eseményt, vagy körülményt, amely a felek – mint
ésszerűen és tisztességesen eljáró személyek – által nem befolyásolható. A Felek a Vis Maior értelmezése körül a magyar jogban
használt és általában elfogadott Vis Maior fogalmat tekintik irányadónak.
A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítése szempontjából nem minősül Vis Maiornak a teljesítéshez szükséges engedélyek,
felhatalmazások, jóváhagyások hiánya.
A harmadik fél mulasztása nem minősül Vis Maiornak, kivéve, ha a mulasztás közvetlenül olyan esemény vagy körülmény
következtében áll elő, ami befolyásolja a Nemzetközi Földgázszállítási Rendszerek működését, vagy az ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokat, vagy befolyásolja a földgáz vételezését, vagy amely alapján a Kereskedővel kapcsolatban álló harmadik fél
hivatkozhat is a Vis Maior szerinti mentesülésre.
Mentesülés
Az a fél, akinek a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítését Vis Maior akadályozza, hátráltatja, vagy késlelteti, a
Vis Maior következtében és azzal összefüggésben mentesül a teljesítés alól.
A mentesülés nem vonatkozik arra az esetre, amikor a Vis Maiort szenvedett fél elmulasztja másik felé fennálló, alább részletezett
értesítési kötelezettségét, illetve ha a Vis Maior körülmény nem mentesíti a feleket esedékes fizetési kötelezettségeik teljesítése
alól.
Értesítések
A Vis Maior által érintett fél haladéktalanul köteles a másik felet erről a tényről értesíteni, és az értesítésben köteles megjelölni a
konkrét eseményt, annak ismert, pontos okát, és a szerződésből származó kötelezettségeinek a teljesítésére gyakorolt becsült
hatását, valamint a várható időtartamát.
A másik fél erre irányuló kérésére köteles a fentiek alátámasztására vonatkozó bizonyítékait a másik félnek 5 munkanapon belül
átadni.
A mentesülés csak abban az esetben illeti meg a Vis Maiort szenvedett felet, amennyiben a jelen pont első bekezdésében leírtaknak
megfelelően erről a másik felet értesítette.
Vis Maior esemény megoldása
A Vis Maiort szenvedett fél, amilyen hamar csak lehet, köteles minden ésszerű intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a Vis
Maiort megszüntesse, illetve, hogy annak hatásán úrrá legyen.
Amennyiben a Vis Maior a teljesítést több mint 1 (egy) hónapon keresztül hátráltatja, akadályozza vagy késlelteti, akkor a felek
tárgyalásokat kezdeményeznek egy mindkét fél számára elfogadható megoldás érdekében.
Amennyiben a Vis Maior a teljesítést több mint 3 (három) hónapon keresztül hátráltatja, akadályozza vagy késlelteti, akkor
bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

15. HIBÁS TELJESÍTÉS
15.1.
15.1.1.

15.1.2.
15.1.3.
15.1.4.

Nem Szabványos Gáz
Amennyiben a Kereskedő által szállított Földgáz bármely okból nem felel meg a szerződés alapján megállapított minőségi
követelményeknek („Nem Szabványos Gáz”), a Felhasználó jogosult az Kereskedőnek benyújtott írásbeli értesítéssel az ilyen Nem
Szabványos Gáz átvételét megtagadni, és ebben az esetben a Le Nem Szállított Mennyiségre vonatkozó rendelkezések
értelemszerűen vonatkoznak a visszautasított Nem Szabványos Gázra.
Amennyiben a Felhasználó nem utasítja vissza a Nem Szabványos Gáz átvételét, köteles a Szerződéses Vételárat megfizetni.
A Felhasználónak meg kell tennie minden tőle elvárható erőfeszítést a károk enyhítése és csökkentése érdekében.
A szerződésben meghatározott eseteket kivéve a Le Nem Szállított Mennyiséggel és a Nem Szabványos Gázzal kapcsolatos
szabályok alkalmazásán túl a Felhasználót egyéb jogok, kártérítés, kártalanítás nem illeti meg.

16. TERVEZETT KARBANTARTÁS
16.1.

A Kereskedő értesíti a Felhasználót minden karbantartási munkálatról, amelyeket a nemzetközi vagy a magyar Szállítási Hálózaton
terveznek, és amelyek kihatással lehetnek vagy lesznek a jelen Szerződés alapján szállított Földgázra, vagy annak szerződésszerű
szállítására. A Kereskedő a karbantartási munkákról a Felhasználót a munkálatok megkezdését megelőzően legalább 25 nappal
értesíti. Az elosztói hálózat karbantartási munkáiról az elosztói engedélyes az üzletszabályzatában rögzített módon ad tájékoztatást,
melynek megismerése a Felhasználó kötelezettsége.

16.2.

Felhasználó értesíteni köteles a Kereskedőt minden olyan karbantartási munkáról, amelyet saját üzemi vonalán terveznek és a jelen
Szerződés szerinti Földgáz átvételét érinti. Felhasználónak a karbantartási munkákról a Kereskedőt a munkálatok megkezdését 25
nappal megelőzően kell értesítenie.

16.3.

A fenti 16.1., illetve 16.2. pontok szerint bejelentett Karbantartási munkálatok „Tervezett karbantartásnak” minősülnek. A
Felhasználó egy adott Gázévben saját üzemében is végezhet karbantartást, melynek időtartamát a Felek az Egyedi Szerződéses
Feltételekben határozzák meg. A karbantartási napok száma egy adott évben nem haladhatják meg az öt (5) napot. Az ezen túl
felmerülő igények vonatkozásában a felek előzetesen egyeztetnek és amennyiben mód van rá, külön állapodnak meg. Amennyiben
bármelyik fél elmulasztja a Tervezett Karbantartási munkálatokról a másik Felet értesíteni, mindazok a Mennyiségek, amelyeket a
Kereskedő nem tud elérhetővé tenni (amennyiben a Kereskedő elmulasztotta az értesítést) és amelyeket a Felhasználó nem tud
átvenni (a Felhasználó által történt értesítés hiánya miatt), Le Nem Szállított Gáznak minősülnek.
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17. A RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉSEK MEGSZEGÉSÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYEI
17.1.

Abban az esetben, ha a Felhasználó szerződésszegést követ el a rendszerhasználati szerződések rendelkezéseivel szemben, a GET
Végrehajtási rendelet vonatkozó pontja meghatározása alapján, vagy a vonatkozó rendszerengedélyesek Üzletszabályzatában
meghatározottak alapján, vagy bármely más alkalmazandó szabályzat, előírás alapján – így különösen a Felhasználó szabálytalan
vételezése, illetve a lekötött kapacitás túllépése esetén –, amelynek következtében igazoltan kötbért, díjat, pótdíjat szabnak ki a
Kereskedővel szemben, akkor a Kereskedő jogosult ennek az összegnek az azonnali továbbszámlázására a Felhasználó felé.

17.2.

Amennyiben a rendszerhasználati szerződés Felhasználó általi megszegése következtében a GET Végrehajtási rendelet vonatkozó
pontja alapján a Kereskedő jogosult, hogy kezdeményezze a szállítói, illetve elosztói engedélyesnél a Felhasználó részére történő
szállítás felfüggesztését, vagy a Felhasználó lekapcsolását a gázellátásból, akkor a Felhasználó Felfüggesztés esetén köteles
megfizetni a felfüggesztés időszakára lekötött Földgáz mennyiségek Szerződéses árát, vagy Lekapcsolás esetén a lekapcsolás
napjától a Szállítási Időszak végéig terjedő időszak fennmaradt részére lekötött Földgáz Szerződéses vételárát.

18. SZAVATOSSÁG ÉS FELFÜGGESZTÉS
18.1.

Mindkét fél szavatolja, hogy az Egyedi Szerződéses Feltételekben meghatározott időpontig beszerzi, és minden tőle telhető
erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Szerződés hatálya alatt érvényben tartsa a Szerződésben vállalt kötelezettségei
teljesítéséhez szükséges valamennyi engedélyt, allokációs szolgáltatási megállapodást, felhatalmazást, hozzájárulást, más szükséges
jóváhagyást és a szükséges technikai berendezéseket (például távleolvasóval ellátott gázmérő).

18.2.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az Egyedi Szerződéses Feltételekben meghatározott időtartamtól kezdődően
bármilyen okból (így különösen a jogosult felhasználói oldalon a szükséges kvalitások, engedélyek vagy kapacitások hiányát) – a Vis
Maior esetét és az Kereskedőnek felróható eseteket kivéve – Felhasználó nem képes arra, hogy Földgázt vételezzen, a jelen
Szerződés és az abban meghatározott kötelezettségek érvényesek maradnak és végrehajthatóak.

18.3.

A Kereskedő jogosult arra – a többi rendelkezésére álló egyéb jogkövetkezmény alkalmazása mellett –, hogy a Szerződés jelen
pontja alapján felfüggessze a Földgáz szállítását, amennyiben a Felhasználó, a Kereskedő által levélben, faxon vagy elektronikus
úton elküldött fizetési felszólítást követően sem teljesíti fizetési kötelezettségét a fizetési határidőt követő öt (5) munkanapon
belül. A Kereskedő a felfüggesztést írásban kérheti az elosztói engedélyestől. A felfüggesztésre okot adó körülmény megszűntét
követően a felfüggesztést a Kereskedő írásbeli kérelme alapján szünteti meg az elosztói engedélyes, az üzletszabályzatában leírtak
szerint.

19. FELELŐSSÉG
19.1.
19.1.1.

Felelősség alóli felmentés
Egyik Fél sem tehető felelőssé a másik Félnek okozott közvetett veszteségért vagy kárért, ideértve ezekre való korlátozás nélkül az
elmaradt hasznot, a nyereség- vagy jövedelemvesztést, használatkiesést, üzleti lehetőség elvesztését, hírnévvesztést, termeléssel
kapcsolatos veszteséget, eredménytelenséget vagy késedelmet. (elmaradt haszon)

19.2.
19.2.1.

Kivételek
Kivételt jelentenek a szándékosságból vagy súlyos gondatlanságból az alapvető szerződéses kötelezettségek – pl. gázátvétel, a
Nominálási szabályok, fogyasztási szabályok, fizetési kötelezettségek, a Felhasználó által nominált Földgáz mennyiség és
teljesítmény szállítása, Vis Maior esetének jelentése, titoktartás és jogátruházás – megszegésével okozott károkozás esetei.

19.3.
19.3.1.

Kártérítés mértéke
Az okozott kárért való felelősség megállapítása esetén a kártérítés mértéke egyik szerződő fél esetében sem haladhatja meg a jelen
Szerződés alapján teljesítendő Földgázszállítás egy gázévi összértékének az 50%-át.

19.4.
19.4.1.

Egyéb kártérítési rendelkezések
Semmi ebben a szerződésben nem értelmezhető oly módon, mint ami bármely Fél felelősségét kizárná, vagy korlátozná az életet,
testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért.

19.5.

A Felek tudomásul veszik, hogy bármely jelen pontban foglalt felelősségkorlátozásból eredő esetleges hátrányt kiegyenlíti az
ellenszolgáltatás megfelelő csökkentése vagy egyéb előny a magyar Polgári Törvénykönyv 314. § (2) bekezdésének megfelelően.
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20. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA
20.1.
20.1.1.

Időtartam
A Szerződés az aláírásának a napján lép hatályba és a Szállítási Időszak lejártáig marad érvényben, az ESZF figyelembevételével.

20.2.
20.2.1.

Rendkívüli felmondás esetei
Mindkét Félnek jogában áll ezen Szerződést a Szállítási Időszak letelte előtt felmondani, a másik Félnek tértivevényes levélben
küldött értesítéssel – egyéb jogainak és kötelezettségeinek érintetlenül hagyása mellett (”Rendkívüli Felmondás”), ha

a másik Fél ellen indított felszámolási, végelszámolási, csődeljárás esetén, a felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolási
eljárás cég-, vagy más hivatalos közlönyben való megjelenésétől
A Kereskedő jogosult gyakorolni a Rendkívüli Felmondás jogát, ha

a Felhasználó a jelen Szerződés hatályba lépését követően harmincegy (31) napnál hosszabb ideig nem vételez Földgázt,

a Felhasználó titoktartási kötelezettségét megszegte,

a Felhasználó a bankgarancia nyújtási, illetve feltöltési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget.
A Felhasználó kizárólag akkor gyakorolhatja Rendkívüli Felmondás jogát, ha a Kereskedő tizenöt (15) napig folyamatosan vagy
összességében 25 napon keresztül elmulasztja a Földgáz szállítását.
Amennyiben a Felhasználó Szerződés szerint határidőn belül a fizetési kötelezettségét elmulasztotta teljesíteni a Kereskedő felé, és
a Kereskedő faxon fizetési felszólítást küldött erről a Felhasználó részére, akkor a Kereskedő jogosult – amennyiben a számla
kifizetésére az esedékességet követő 5 munkanapon belül sem kerül sor – felfüggeszteni a Földgázszállításokat a kifizetés
megtörténtéig; ha a határidőn túli összeg továbbra is kifizetetlen marad több mint húsz (20) napig, a Kereskedőnek jogában áll
felmondani a Szerződést Rendkívüli Felmondással, érintetlenül hagyva a szerződés felmondása időpontjában meglevő összes többi
jogot és jogorvoslási lehetőséget.

20.2.2.

20.2.3.
20.2.4

20.3.
20.3.1.

20.3.2.

20.3.3.

20.4.
20.4.1.

Rendkívüli felmondás alkalmazása
A Rendkívüli Felmondást az azt gyakorló Félnek a fenti indokok egyikével indokolnia kell. A Szerződés akkor szűnik meg, amikor a
Rendkívüli Felmondásról szóló értesítést a szerződésszegő Fél kézhezvette. A Felek kötelesek biztosítani, hogy a székhelyükön,
Munkanapokon, munkaidő alatt a postai küldeményeket arra felhatalmazott személy a nevükben átvegye.
Rendkívüli Felmondás esetén, a Felhasználónak vagy a Kereskedőnek meg kell fizetnie a jelen Szerződés alapján a Szerződés teljes
időtartamára vonatkozó teljes Éves Névleges Mennyiség át nem vett vagy át nem adott részéhez kapcsolódó összes
jogkövetkezmény alkalmazásából származó valamennyi összeget, és meg kell térítenie minden közvetlen kárt, amelyet a vétlen Fél
bizonyíthatóan a szerződésszegő fél magatartásának a következményeként elszenvedett.
A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése nem érinti egyik Félnek sem a megszűnés hatálybalépésének napjáig megszerzett
vagy fennálló jogait, kötelezettségeit és felelősségét, és a Szerződés jogilag kötelező érvényű marad a Felek számára olyan
mértékig, amely szükséges ahhoz, hogy a megszűnés napján érvényes jogaikat, kötelezettségeiket és felelősségüket teljes
mértékben teljesíteni, érvényesíteni tudják.
Rendes Felmondás
A Felhasználó a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt jogosult a jelen Szerződést egyoldalú írásos nyilatkozatával a hónap végére
rendes felmondással megszüntetni. Ebben az esetben a Felhasználó köteles megfizetni a még hátralévő Szállítási Időszakra lekötött
mennyiség és a Szerződéses Vételár szorzatának 50%-át, valamint a Szállítási Időszak hátralévő részére Lekötött Kapacitásainak
díjait, mely a felmondási idő lejártának napján esedékes. Felmondási idő a jelen Szerződésben meghatározott Szállítási Időszak fele,
de legfeljebb a Szállítási Időszak végéig tart.

21. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
21.1.
21.1.1.

21.1.2.
21.2.

Bizalmas információ
A Szerződés és minden, az egyik Fél által, vagy annak nevében a Szerződés alapján a másik Félnek átadott információ („Bizalmas
Információ”) bizalmasan kezelendő, a Szerződés megszűnését követően is. Egyik Fél sem jogosult Bizalmas Információ részben vagy
egészben történő átadására a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
Nem minősül Bizalmas Információnak az olyan információ, amely használatkor vagy átadáskor már a szerződés rendelkezéseinek
megszegése nélkül nyilvánosságra került, és amely információt az adott Fél jogszerűen szerezte meg.
Nem szükséges azonban a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása abban az esetben, ha a Fél a Bizalmas Információt az alábbi
módon hozza nyilvánosságra:

a nyilvánosságra hozó Fél által, vagy nevükben szakmai alapon megbízott harmadik feleknek abban az esetben, ha a
nyilvánosságra hozó Fél megköveteli a harmadik féltől, hogy a szerződés rendelkezéseivel egyenértékű módon,
bizalmasan kezelje az ilyen információt, továbbá, hogy a Fél megtegyen minden ésszerű erőfeszítést annak érdekében,
hogy biztosítsa ezen vállalással összhangban levő teljesítést

a nyilvánosságra hozó fél felett joghatósággal bíró állami szerveknek, vagy bármely állami szabályozó szervezetnek, de
csak a törvény által, vagy fenti szervezetek által megkívánt mértékig

az alkalmazandó törvények, jogszabályok és rendelkezések, vagy bármely jogszerű idézés, vagy más jogi eljárás által
megkívánt mértékben (minden ilyen esetben csak a vonatkozó jogszabályok és rendelkezések által megkívánt
mértékben)

az adott Szállítórendszer üzemeltetője által megkívánt mértékben azzal, hogy az érintett Félnek minden tőle telhető
erőfeszítést meg kell tennie az így vállalt kötelezettség teljesítése érdekében
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22. JOGÁTRUHÁZÁS
22.1.

22.1.1.

22.1.2.
21.2.

A jelen Szerződés alapján keletkezett jogok, kötelezettségek vagy követelések bármelyikének a Kereskedő vagy Felhasználó
által történő mindennemű átruházása – az alábbi kivételektől eltekintve – semmis és hatálytalan a másik Félre mindaddig,
amíg
A másik Fél saját elhatározása alapján írásbeli hozzájárulását nem adja a jogátruházáshoz, és a kedvezményezett nem vállalta
írásban kifejezetten a másik Féllel szemben, hogy a kedvezményezett vonatkozásában a jelen Szerződés rendelkezései
minden további feltétel nélkül kötelezőek.
A Kereskedő jogosult a Felhasználóval szemben támasztott, 30 napnál régebben lejárt követeléseit átruházni.
Ha a Kereskedő vagy Felhasználó a Szerződésben való bármely érdekeltségét, vagy a Szerződéssel összefüggő bármely jogát
vagy kötelezettségét átruházza, ez az átruházás nem mentesíti az Átruházót a Szerződésben foglalt olyan kötelezettségei
teljesítése alól, amelyek a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően az átruházás hatályba lépésének napja előtt keletkeztek,
ha a szerződésszerű teljesítésük az átruházás napjáig nem történt meg. A Kereskedőnek vagy Felhasználónak és az
engedményesnek átruházási megállapodást kell kötnie, amelynek alapján az engedményes ezen Szerződés vonatkozásában
szerződő féllé válik, és a Kereskedő vagy a Felhasználó helyébe lép.

23. ÉRVÉNYTELEN RENDELKEZÉSEK
23.1.

Amennyiben jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelenné válna vagy lehetetlenülne, a Szerződés ettől függetlenül
érvényes és hatályos marad azzal, hogy az érintett rendelkezést olyan érvényes rendelkezés váltja fel, amely a kicserélt
rendelkezéshez a lehető leginkább hasonló gazdasági eredménnyel jár.

24. VEGYES RENDELKEZÉSEK
24.1.

A Felek rögzítik, hogy a Felhasználó köteles és felelős is azért, hogy a rendszerhasználati szerződéseket, az elosztói engedélyesek
nyilvánosan közzétett üzletszabályzatait megismerje és betartsa.

24.2.

A Szerződés tartalmazza a feleknek a Szerződés tárgyával kapcsolatos egyező szerződéskötéses akaratát. Minden előző szóbeli vagy
írásbeli kijelentést, tárgyalást és vállalást felülír, azoknak semmilyen jogi hatásuk nincs a Szerződés hatálybalépésétől kezdődően.

24.3.

A jelen Szerződésben kikötött bármely jogról vagy jelen Szerződés rendelkezéseiről történő lemondás csak akkor kötelező érvényű,
ha írásban készül. Az ilyen joglemondást nem lehet kiterjesztően értelmezni, csak kifejezetten az abban foglalt tárgyra
vonatkozhatnak.

25. ÉRTESÍTÉSEK
25.1.

A jelen Szerződés alapján adott bármilyen értesítést írásbeli formában kell megtenni. Az elektronikus levél – félreértések elkerülése
érdekében – főszabályként nem minősül írásbeli értesítésnek, kivéve, ha erről a Felek külön rendelkeztek.

26. IRÁNYADÓ JOG, VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE
26.1.

A Szerződés a hatályos a magyar jog alapján, azzal összhangban készült, és eszerint kell értelmezni és alkalmazni.

26.2.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar anyagi jogi szabályok, így elsősorban a Polgári Törvénykönyvnek
(1959. évi IV. tv.), a GET és a GET végrehajtására kiadott egyéb rendeletek rendelkezései, az ellátási szabályzatok, továbbá a
Kereskedőnek a MEH által elfogadott Üzletszabályzata az irányadóak.

26.3.

A Felek a közöttük lévő bármely vitás kérdést elsősorban békés úton, jogi képviselőik bevonásával próbálnak rendezni. Amennyiben
ez 30 naptári napon belül nem sikerül, úgy a Szerződésből eredő, vagy azzal kapcsolatban felmerült valamennyi vitás kérdést
végleges rendezés céljából az Energetikai Állandó Választott Bíróság (Budapest) kizárólagos hatáskörébe utalják a Felek. A
Választott Bíróság saját Eljárási Szabályzata szerint három bíróból álló testületként jár el. Az eljárás nyelve a magyar, az eljárás helye
Budapest.

Budapest, 2011.05.09.

Udvari Norbert
ügyvezető

Kandik Tibor
ügyvezető
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1.SZ. MELLÉKLET: A KERESKEDŐ KAPCSOLATTARTÁSI ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGEI
Általános adatok:
Ügyfélszolgálati Iroda:
Ügyfélfogadási idő:
Levelezési cím:
Központi e-mail:
Központi telefonszám:
Központi fax:

1134 Budapest, Lehel utca 11. IV. emelet.
Munkaszüneti napok kivételével hétköznapokon 09:00-16:00 óra között
1134 Budapest, Lehel utca 11. IV. emelet.
info@nordest.hu
+36-30-692-6501
+36-1-700-2330

Nyilatkozattételre jogosult:
Név:
Beosztás:
E-mail:
Telefonszám:
Fax:

Udvari Norbert, Kandik Tibor együttes
ügyvezető
info@nordest.hu
+36-30-209-7200
+36-1-700-2301

Nominálással és korlátozással kapcsolatos értesítések tekintetében:
Név: Mihály Zsolt
Beosztás: vállalati kapcsolattartól
E-mail: nominalas@nordest.hu
Telefonszám: +36-30-950-5650
Fax: +36-1-700-2301
Szerződéssel kapcsolatos kérdésekben:
Név: Udvari Norbert
Beosztás: ügyvezető
E-mail: info@nordest.hu
Telefonszám: +36-30-209-7200
Fax: +36-1-700-2301
Számlázással kapcsolatos kérdésekben:
Név: Tanács Krisztián
Beosztás: vállalati kapcsolattartó
E-mail: elszamolas@nordest.hu
Telefonszám: +36-30-950-5660
Fax: +36-1-700-2301
Internetes rendszerrel kapcsolatos segítségnyújtás:
Név: Liktor János
Beosztás: informatikai felelős
E-mail: platform@nordest.hu
Telefonszám: +36-30-871-7168
Fax: +36-1-700-2301

Budapest, 2011.05.09.

Udvari Norbert
ügyvezető

Kandik Tibor
ügyvezető
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