
Általános szerződési feltételek 

(Rendszerhasználati szerződéshez/Keretszerződéshez, továbbiakban: 

„Rendszerhasználati szerződés”) 

 

 

1. A szerződés tárgya 

A Rendszerhasználati szerződés a Rendszerhasználó, illetve saját fogyasztása mértékéig a 

Rendszerhasználati szerződés feltételeinek teljesítésére képes, egyben földgázkereskedelmi és 

elosztóhálózat-használati szerződéssel rendelkező Rendszerhasználóként eljáró felhasználó (= 

saját jogon eljáró felhasználó), illetve a földgázelosztó-hálózatba földgázt betápláló 

földgáztermelő (továbbiakban egységesen: „Rendszerhasználó”) és az Elosztó között létrejött 

szerződéses jogviszony. 

A Rendszerhasználó a jelen szerződés keretein belül a maga, vagy az általa ellátott, részére 

erre a célra megbízást adott felhasználók gázfelhasználásaihoz szükséges, az Elosztó által 

üzemeltetett földgázelosztó-hálózaton és azok berendezésein fennálló elosztóvezetéki 

kapacitást a Szerződés 2. pontjában szereplő szerződéses időszakokra leköti. A lekötött 

kapacitások mértékéig az Elosztó biztosítja a földgáz szállítását a földgázelosztó-hálózaton. A 

földgázelosztó-hálózat betáplálási pontjai átvételi, a felhasználói végpontok felhasználási 

helynek minősülnek. 

A Felhasználóval létrejött elosztóhálózat használati szerződéses jogviszony alapján az Elosztó 

a földgáz továbbítását és elosztását végzi az Elosztó üzemeltetésében álló földgázelosztó-

hálózaton keresztül a Rendszerhasználó, illetve az általa ellátott felhasználók részére a jelen 

szerződésben lekötött, a földgázelosztó-hálózat végponti kapacitás mértékéig, az Elosztó 

Üzletszabályzatában, a vonatkozó jogszabályokban, illetve az Üzemi és Kereskedelmi 

Szabályzatban (továbbiakban: ÜKSZ) foglaltak figyelembevételével. 

Amennyiben a földgázkereskedő Rendszerhasználó olyan új felhasználót, illetve felhasználási 

helyet kíván ellátni, amely azt megelőzően szerződés nélküli rendszerhasználat keretében 

vételezett földgázt a földgázelosztói rendszerről, vagy a saját jogon eljáró felhasználó 

Rendszerhasználó vételezett szerződés nélkül a földgázelosztói rendszerről, akkor a szerződés 

nélküli rendszerhasználó által kezdeményezett elosztóhálózat-használati szerződés 

megkötését a Földgázelosztó jogosult a megtagadni az Üzletszabályzatának a 8.7.2. pontjában 

írtak nem teljesülése esetén, mely alapján (elosztóhálózat-használati szerződés hiányában) az 

Elosztó jogosult megtagadni a rendszerhasználati szerződés megkötését/módosítását a 

szerződés nélküli rendszerhasználattal érintett felhasználási helyre vonatkozóan. 

A vonatkozó jogszabályokban, ÜKSZ-ben, az Elosztó Üzletszabályzatában meghatározott, a 

Felekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségek, előírások, információk egységes keretben 

történő összefoglalását a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatforgalmi 

megállapodás rögzíti. 

A Rendszerhasználati szerződés megkötésére az ÜKSZ, a vonatkozó jogszabályok tartalmi 

előírásainak megfelelően kerül sor, a szerződés az ÜKSZ-ben, illetve a vonatkozó 

jogszabályokban meghatározott és a Felek által teljesített kapacitás lekötés folyamatának, 

mint eljárásnak alapul vételével jön létre és tartalmazza a ténylegesen lekötött és teljesíteni 

vállalt kapacitásokat, továbbá a kapacitások felhasználásának szabályait. 

A Rendszerhasználati szerződés megkötésével a Rendszerhasználó az Elosztó 

üzletszabályzatában foglaltakat és az ÜKSZ mindenkori rendelkezéseit elfogadja, egyben 

tudomásul veszi, hogy a Rendszerhasználati szerződésben és az ÁSZF-ben nem szabályozott 



kérdésekben az Elosztó üzletszabályzatának és az ÜKSZ-nek, valamint a vonatkozó 

jogszabályoknak a rendelkezései az irányadóak. 

2. Elosztó kötelezettsége  

Az Elosztó a Rendszerhasználati szerződés alapján köteles arra, hogy a jogviszony tárgyának 

megfelelően a földgázelosztó-hálózat betáplálási pontjain a Rendszerhasználó/Felhasználó 

tulajdonában álló vezetékes földgázt a szállítói engedélyestől átvegye és azt az 

elosztórendszer kiadási pontjain a Rendszerhasználó saját, vagy az általa ellátott felhasználók 

felhasználási helyeire továbbítsa a lekötött kapacitásuk mértékéig. 

Földgáztermelővel kötött Rendszerhasználati szerződés esetében az Elosztó a betáplálási-

kiadási ponton biztosítja - a földgáztermelő által kitermelt földgáz értékesítése érdekében - a 

földgáztermelő által lekötött kapacitást. 

Az Elosztó alapfeladatára vonatkozó kötelezettségeket az Elosztó Üzletszabályzata 

tartalmazza. 

 

3. Rendszerhasználó kötelezettsége  

A Rendszerhasználó köteles figyelembe venni a Rendszerhasználati szerződésben foglaltakat, 

a vonatkozó jogszabályok, az ÜKSZ rendelkezéseit és az Elosztó mindenkor hatályos 

üzletszabályzatát. A Rendszerhasználó kijelenti, hogy ismeri ezen dokumentumokat, és az 

azokban foglalt előírásokat és kötelezettséget vállal arra, hogy a fent hivatkozott előírásokat 

betartja, annak megfelelően jár el. 

A Rendszerhasználó köteles megadni a maga, vagy az általa ellátott felhasználók egyetemes 

szolgáltatási/földgázkereskedelmi szerződéseiben szereplő azonosító és gázforgalmi adatokat, 

a felhasználók személyére vonatkozó azonosító adatokat, a felhasználók felhasználás 

helyaivel kapcsolatos adatokat is beleértve, egyebekben ezek változását. 

A Rendszerhasználó köteles az Elosztó írásbeli megkeresésében előírt formátumban 

(nyomtatványon) és módon (pl. elektronikusan) kézhez vételétől számított 8 (nyolc) napon 

belül, az Elosztó részére megadni minden olyan adatot és információt:  

 amely a szerződésszerű teljesítéshez,  

 jogszabályok, szabályzatok vonatkozó előírásaihoz 

 az együttműködő földgázrendszer folyamatos és biztonságos üzemeltetéséhez  

 a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kért adatszolgáltatáshoz 

szükséges. 

A Rendszerhasználó köteles az ÜKSZ-ben szabályozott módon és eljárás alapján a nominálási 

feladatokat elvégezni, az erre vonatkozó adatszolgáltatásnak eleget tenni. A nominálási 

tevékenységért a földgázelosztó-hálózaton a Rendszerhasználó felel a maga, vagy az általa 

ellátott felhasználók fogyasztása vonatkozásában. A nominálással kapcsolatos 

kötelezettségszegések esetén az Elosztó az ÜKSZ-ben meghatározott jogkövetkezmények 

alkalmazására és beavatkozásokra, intézkedésekre jogosult. 

Amennyiben nem egyetemes szolgáltató Rendszerhasználó köti meg az Elosztóval az adott 

felhasználási helyre a Rendszerhasználati szerződést, melynek keretében leköt a 



felhasználási helyre vonatkozóan kapacitást, úgy az Elosztó a lekötés tényét akként jogosult 

értelmezni, hogy a Rendszerhasználó a felhasználótól átvállalta az elosztóhálózat-használati 

szerződésből eredő rendszerhasználati díjak és egyéb fizetési kötelezettségek (kamatok, 

kötbér, pótdíj stb., továbbiakban egységesen: „rendszerhasználati díjak”) közvetlen fizetését 

az Elosztó részére, mely alapján a Rendszerhasználó részére történik a rendszerhasználati 

díjak számlázása, melynek kiegyenlítésére a Rendszerhasználó köteles. 

Az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók 

után fizetendő rendszerhasználati díjaknak az Elosztó részére történő fizetésére az 

egyetemes szolgáltató Rendszerhasználó a jogszabály erejénél fogva köteles. 

Amennyiben az elosztóhálózat-használati jogviszonyból alapján fizetendő 

rendszerhasználati díj megfizetését a Rendszerhasználó vállalja, a Felhasználó és a 

Rendszerhasználó egyetemlegesen felelnek a rendszerhasználati díj megfizetéséért az 

Elosztó irányába. 

Földgáztermelővel kötött Rendszerhasználati szerződés esetében a földgáztermelő köteles 

fizetni az Elosztó részére a rendszerhasználati díjakat. 

 

4. A kapacitások lekötésének és a lekötött kapacitás felhasználásának szabályai 

 

A Rendszerhasználati szerződés hatálya alatt a Rendszerhasználó a földgázelosztói rendszeren 

a felhasználási hely(ek) szabad kapacitásait gázévre és/vagy gázév negyedévére és/vagy 

gázév hónapjára és/vagy gázév napjára jogosult lekötni a 2. számú mellékletben írt adatok 

kitöltésével, a Rendszerhasználati szerződésben, a vonatkozó jogszabályokban, az ÜKSZ-ben 

és az Elosztó Üzletszabályzatában meghatározottak szerint. 

A lekötött kapacitást az ÜKSZ-ben, a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, 

valamint a Rendszerhasználati szerződés alapján lehet felhasználni. A kapacitást csak a 

földgázelosztó-hálózathoz való csatlakozás feltételei alapján, a csatlakozás feltételeinek 

megfelelő kapacitás mértékig lehet igénybe venni a felhasználók és az Elosztó között létrejött 

elosztói csatlakozási szerződések szerint. 

A kapacitás felhasználásának feltétele, hogy a Rendszerhasználó Rendszerhasználati 

szerződéssel rendelkezzen az Elosztóval a kapacitások igénybevételének kezdő időpontját 

megelőzően a vonatkozó jogszabályi előírások szerint. 

Kapacitást csak a Rendszerhasználati szerződéssel érintett felhasználási hely(ek)re vonatkozó 

vásárolt kapacitás mértékéig lehet lekötni. A kapacitás-lekötés a földgázelosztó-hálózat 

betáplálási (gázátadó állomások kilépési) pontjára és a földgázelosztó-hálózat kiadási pontjára 

(a felhasználási helyre), illetve földgáztermelő betáplálás esetén a betáplálási pontra történik. 

 

4.1. Kapacitáslekötési időszakok 

Kapacitásokat gázévre, gázév negyedévére, hónapjára, napjára köthet le a Rendszerhasználó. 

A Rendszerhasználó a felhasználási hely(ek)re szóló lekötési igényeit a lekötési időszak(ok)ra 

az alábbiak szerinti időpontban köteles megtenni az Elosztó részére az Elosztó informatikai 

rendszerén keresztül: 

 

Lekötési 

időszakok 
Lekötés időpontja Lekötési időszakok 



éves augusztus első hétfője adott év október 01. reggel 06:00 óra - következő év október 01. reggel 06:00 óra 

negyedéves 

szeptember első hétfője 
október 01. reggel 06:00 óra – január 01. reggel 06:00 óra  

 

január 01. reggel 06:00 óra – április 01. reggel 06:00 óra 

december első hétfője 
 

április 01. reggel 06:00 óra – július 01. reggel 06:00 óra 

március első hétfője 
 

július 01. reggel 06:00 óra – október 01. reggel 06:00 óra  

június első hétfője 
 

havi 
minden naptári hónap 

harmadik hétfője 
a lekötött hónap 01. nap reggel 06:00 óra - lekötött hónap utolsó napját követő nap reggel 

06:00 óra 

gáznapi előző gáznap 12:00 óra a lekötött nap reggel 06:00 óra - az azt követő nap reggel 06:00 óra  

 

4.2. Kapacitáslekötési kérelem tartalmi követelményei 

A földgázelosztó rendszer kiadási pontokra leadott kapacitáslekötési kérelemnek tartalmaznia 

kell: 

 ügyfél azonosítót – (Rendszerhasználó esetén a Hivatal által kiadott engedély száma, 

felhasználó esetén a POD azonosítója); 

 felhasználó nevét 

 felhasználási hely címét 

 a napi csúcskapacitási igényt (MJ/nap) a betáplálási és a kiadási pontokra téli és nyári 

időszakra; 

 az órai csúcskapacitás igényt (MJ/óra) a betáplálási és a kiadási pontokra téli és nyári 

időszakra; (többlet kapacitásigény esetén a többletet) 

 az éves igényelt gázmennyiséget (MJ/év) havi bontásban, az előrejelzést éves 

bontásban tájékoztató jelleggel; 

 a lekötési időtartamot (gázév/gázév negyedéve/gázhónap/gáznap); 

 névleges nyomás igényt (bar) a felhasználási hely csatlakozási pontján. 

A Rendszerhasználó bármely kapacitáslekötési igényét (éves/negyedéves/havi/napi) a 

gazhatteriroda@eon-hungaria.com e-mail címre köteles megküldeni.  

Az Elosztó visszautasíthatja a Rendszerhasználó nem megszakítható, vagy megszakítható 

kapacitáskérelmét: 

  ha nem áll rendelkezésre felajánlható nem megszakítható kapacitás; 

  az igény meghaladja az érintett felhasználási helyen rendelkezésre álló vásárolt 

kapacitás mértékét. 

 

4.3. Gázévre, gázév negyedévére, hónapjára szóló kapacitáslekötés szabályai 

A beérkezett kapacitáslekötési kérelmeket az Elosztó ellenőrzi. Az Elosztó kizárólag csak a 

tartalmilag és formailag megfelelő kapacitáslekötési kérelmet köteles elfogadni és teljesíteni. 

Ha a kapacitáslekötési kérelem tartalmilag, vagy formailag nem felel meg a feltételeknek, az 

Elosztó gázéves lekötés esetén 10 (tíz) munkanapon, negyedéves/havi lekötés esetén 2 (kettő) 

munkanapon belül felszólítja az érintett Rendszerhasználót a hiány pótlására, vagy a hiba 
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kijavítására. A Rendszerhasználónak gázéves lekötés esetén 10 (tíz) munkanap, 

negyedéves/havi lekötés esetén 3 (három) munkanap áll a rendelkezésére a hiányzó 

dokumentumok pótlására, illetve a hiba kijavítására. 

Amennyiben a Rendszerhasználó az Elosztó felszólítása ellenére, határidőre nem, vagy nem 

megfelelően korrigálja a kapacitáslekötési kérelmének hiányosságait, akkor a leadott 

kapacitáslekötés iránti kérelmét az Elosztó jogosult visszautasítani, mely esetben a  

kapacitáslekötési igény nem kerül rögzítésre és teljesítésre.  Erről az Elosztó értesíti a 

Rendszerhasználót.  

A beérkezett tartalmilag és formailag megfelelő, vagy a megfelelő határidőben tartamilag és 

formailag megfelelően korrigált kapacitáslekötési kérelmeket az Elosztó elfogadja, 

amennyiben a lekötési igény teljesíthetőségét az Elosztónak a földgázelosztói hálózaton 

végzett hidraulikai vizsgálata, valamint a földgáz-szállítórendszer műszaki paraméterei 

lehetővé teszik. Amennyiben az Elosztónak a földgázelosztói hálózaton végzett hidraulikai 

vizsgálata és/vagy a földgáz-szállítórendszer műszaki paraméterei nem teszik lehetővé a 

kapacitáslekötési igény teljesíthetőségét, úgy ebben az esetben is jogosult az Elosztó 

jogszerűen, kártérítési és/vagy egyéb felelőssége nélkül visszautasítani a Rendszerhasználó 

kapacitáslekötési igényét. 

 

4.4. Gázév napjára szóló kapacitáslekötés szabályai 

A Rendszerhasználó egy adott felhasználási helyre vonatkozó napi kapacitáslekötési igényét 

is tartalmazó nominálását gáznap előtti napon - tartalmilag és formailag megfelelően - 12:00 

óráig jogosult a nem megszakítható, valamint a megszakítható kapacitásokra leadni, melyet az 

Elosztó - a szállítási rendszerüzemeltető által 14:00-ig visszaigazolt rendelkezésre állás esetén 

- 16:00 óráig igazol vissza, vagy utasít el az igénybejelentő részére. A visszaigazolás az adott 

hálózati pontra igényelt kapacitás elfogadását jelenti. 

A beérkezett kapacitáslekötési kérelmeket az Elosztó ellenőrzi. Az Elosztó kizárólag csak a 

tartalmilag és formailag megfelelő kapacitáslekötési kérelmet köteles elfogadni és teljesíteni. 

Ha a beadott igény a gáznap előtti napon 8:00 óráig érkezik meg, de formailag, vagy 

tartalmilag nem megfelelő, úgy az Elosztó jogosult hiánypótlásra visszaküldeni az igényt. Az 

Elosztó által hiánypótlásra visszaküldött kapacitáslekötési igényeket az Elosztó csak abban az 

esetben tudja befogadni, amennyiben a hiánypótlás legkésőbb a gáznap előtti nap 12:00 óráig 

az Elosztó részére megérkezik. 

Ha a beadott igény a gáznap előtti napon 8:00 óra után érkezik meg és formailag vagy, 

tartalmilag nem megfelelő, úgy az Elosztó jogszerűen, kártérítési és/vagy egyéb felelőssége 

nélkül jogosult visszautasítani az igényt. Amennyiben az Elosztó visszautasítja a napi 

kapacitáslekötési igény kielégíthetőségét, akkor a Rendszerhasználó az érintett napra köteles 

újra nominálást küldeni. 

A napi nem megszakítható, valamint megszakítható kapacitáslekötési igénynek tartalmaznia 

kell a legnagyobb napi többlet kapacitásigényt a betáplálási-kiadási pontokra: egyetemes 

szolgáltató MJ/nap az órai csúcsigény (MJ/óra) megadásával; a többi Rendszerhasználó 

esetén MJ/óra a napi csúcsigény (MJ/nap) megadásával minden igényelt napra külön. Ezen 

adatok meglétét az Elosztó az igény beérkezésekor ellenőrzi. 

A több gáznapra történő kapacitáslekötés teljes igényelt időszakra történő elbírálása a 

tervezett igénybevételt megelőző gáznapon történik. 



Az Elosztó minden esetben tájékoztatja a Rendszerhasználót a kapacitáslekötési kérelem 

elfogadásáról, vagy visszautasításáról. 

 

4.5. Kapacitáslekötéshez tartozó egyéb részletszabályok 

Ha a felhasználó földgáz-kereskedelmi szerződése a gázév zárónapján szűnik meg, a 

felhasználó ettől kezdődően rendelkezhet a kapacitáslekötési jogával, ha a gázév közben 

szűnik meg, akkor e naptól rendelkezhet a lekötött kapacitásával.  

A lekötött, de ki nem használt kapacitások az ÜKSZ-ben és a vonatkozó jogszabályokban 

foglaltak szerint kezelendők. 

Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen Rendszerhasználati szerződés hatálya alatt az egyes 

felhasználási helyekre vonatkozó Rendszerhasználó általi kapacitás-lekötéseket az érintett 

felhasználási hely vonatkozásában önálló rendszerhasználati szerződéses jogviszonynak 

tekintik az egymás közötti kapcsolatukban. Így amennyiben valamely felhasználási hely 

tekintetében nem történik rendszerhasználói lekötés, akkor az érintett felhasználási helyre 

vonatkozóan úgy kell tekinteni, hogy az adott felhasználási helyre vonatkozóan a felhasználót 

ellátó Rendszerhasználó, vagy a saját jogon eljáró felhasználó, mint Rendszerhasználó nem 

rendelkezik Rendszerhasználati szerződéssel. Emiatt az érintett felhasználási helyen a 

bekapcsolás, a földgázelosztási szolgáltatás megkezdése megtagadható, illetve a 

földgázelosztási szolgáltatás felfüggeszthető az Elosztó által a GET 16. § (1) g. pontja 

alapján. 

5. Hozzáférési kérdések  

A Rendszerhasználók a földgázelosztó-hálózathoz történő hozzáférés szabályait az Elosztó 

Üzletszabályzata, továbbá a vonatkozó jogszabályi előírások és az ÜKSZ tartalmazzák. 

6. Mérés, elszámolás  

6.1. 

A mérés és elszámolás szabályait az Elosztó Üzletszabályzata, továbbá a vonatkozó 

jogszabályi előírások és az ÜKSZ tartalmazzák. 

Adott felhasználási helyen (POD) felszerelt fogyasztásmérő berendezés rendkívüli leolvasása 

iránti igényt - a felhasználó ilyen igényén túl - a Rendszerhasználó is jogosult közvetlenül 

előterjeszteni az Elosztó irányába, de ebben az esetben a rendkívüli leolvasás költségeit a 

Rendszerhasználó köteles viselni az Elosztó irányába. 

 

6.2. Korrekciós elszámolás 

 

 
Az Elosztó és a Rendszerhasználó kötelesek egymás között rendezni a Rendszerhasználó által 

ellátott profilos felhasználókra vonatkozó allokálás és a tényleges felhasználói mérőleolvasás 

eltéréséből adódó különbözetet (= korrekciós elszámolás).  

 

A korrekciós mennyiséget havi gyakorisággal, az előző leolvasás időpontjáig visszamenőleg 

kell kiszámítani, az ÜKSZ IV. mellékletben meghatározott szabályok alapján mindazon 

felhasználási helyekre (POD), amelyek a leolvasás ciklikusságából adódóan az adott 

hónapban kerülnek leolvasásra, valamint a kereskedőváltásból adódó elszámolási mérőállások 

alapján elszámolásra. 

 



A korrekciós mennyiségi kimutatást, tárgyhót követő hónap utolsó munkanapjáig köteles az 

Elosztó ellenőrzés céljából a Rendszerhasználónak megküldeni. 

 

Amennyiben a korrekciós mennyiségi kimutatás kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon 

belül a Rendszerhasználója írásban nem kezdeményezi az ÜKSZ-nek a vitatott korrekciós 

elszámolások kezelésére vonatkozó rendelkezései szerint az elszámolás felülvizsgálatát és 

javítását, akkor az Elosztó által megküldött korrekciós elszámolás a számlázás alapját képezi. 

 

Amennyiben a korrekciós elszámolás a fizetendő korrekciós összegről (beleértve korrekciós 

rendszerhasználati és forgalmi díjakat egyaránt) alapján kiállított számlát az annak 

megfizetésére kötelezett (Elosztó/Rendszerhasználó) a fizetési határidőn belül nem fizeti meg, 

a kötelezett a késdelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév 

első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles 

fizetni. 

 

A korrekciós elszámolás során, a jelen pontban nem szabályozott kérdésekben az ÜKSZ 

rendelkezései alapján kötelesek eljárni a Felek. 

 

7. A szolgáltatás díja és fizetési feltételek a felhasználót ellátó, valamennyi 

rendszerhasználati díjtételt az Elosztó részére egységesen fizető egyetemes 

szolgáltató/földgázkereskedő, illetve Rendszerhasználóként eljáró felhasználó (= 

saját jogon eljáró felhasználó) esetében (továbbiakban egységesen: 

„Rendszerhasználó”) 

A Rendszerhasználó köteles megfizetni az 

- elosztási rendszerhasználati díjakat: 

o  elosztási átalánydíjat, 

o  elosztási alapdíjat, 

o  elosztási kapacitásdíjat, 

o  elosztási forgalmi díjat, 

o  elosztási átszállítási díjat. 

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Elnökének vonatkozó rendelete (RHD-

rendelet) szerint, 

- valamint a jogszabályokban (beleértve az RHD-rendeletet is), az Elosztó 

Üzletszabályzatában meghatározott egyéb díjakat: 

o Kötbér 

o Pótdíj 

o Utólagos kapacitásdíj 

- fizetési kötelezettsége esetén a 6.2. szerinti korrekciós díjakat 

A Rendszerhasználó köteles továbbá a külön díj ellenében megrendelt szolgáltatás díját is 

megfizetni az Elosztó részére. 

A Rendszerhasználó által fizetendő rendszerhasználati díjak fizetési kötelezettsége jelen 

szerződés 3. pontjában írt szolgáltatás megkezdésének időpontjával azonos.  



7.1. A számlázás rendje 

A rendszerhasználati díjak hatósági ármegállapítás körébe tartoznak, annak mértékét és 

alkalmazási feltételeit a Földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény felhatalmazása alapján 

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Elnöke külön rendeletben (RHD-

rendelet) határozza meg. A Szerződő Felek a Rendszerhasználati szerződés alapján az 

Elosztót megillető elosztási díjat, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

Elnökének mindenkor hatályos és érvényes rendelete (RHD-rendelet) alapján határozzák meg. 

A számlázás általános rendje az alábbi: 

 Felek az ÁFA törvény 58. §-a szerint időszakonkénti elszámolásban állapodnak 

meg. A számla teljesítési időpontja a mindenkor hatályos ÁFA törvény alapján 

kerül meghatározásra. 

 elosztási átalánydíj és elosztási alapdíj: a számlázás havonta történik, az aktuális 

havi számlában kerül elszámolásra. 

 elosztási kapacitásdíj: havonta kerül kiállításra a tárgyhót megelőző hónapban úgy, 

hogy az esedékessége a tárgyhó első napja legyen. Az Elosztó a kapacitásdíjat az 

aktuális havi forgalmi számlában is elszámolhatja, a következő esetekben: 

o ha ugyanarra az időszakra nem adott ki külön elosztási kapacitásdíj számlát 

o ha a kapacitásdíj meghatározásához szükség van tényleges forgalmi 

adatokra (pl.: november-december naparányos szezonális kapacitásdíj, 

kapacitás túllépés, stb.) 

o ha lekötési vagy egyéb ok (pl. árváltozás) miatt az elosztási kapacitásdíj 

elszámolására van szükség   

 elosztási forgalmi díj: 

o havi leolvasású felhasználók esetében:  

 a legalább 1 db távmérővel rendelkező felhasználók esetén: a távmért 

mérőjére havonta, az adott hónapra vonatkozó allokált 

gázmennyiségek alapján, nem távmért mérője esetében az allokált 

mennyiségek alapján történik a számlázás. A számla legkésőbb a 

tárgyhót követő hónap 20-ig kerül kibocsátásra.  

 távmérővel nem rendelkező felhasználók esetében az allokált 

mennyiség alapján történik a számla kiállítása. A számla legkésőbb a 

tárgyhót követő hónap 20-ig kerül kibocsátásra az Elosztó általi 

ütemezés szerint. 

 korrekciós elszámolásból eredő díj: számlázás a 6.2. pontban írtak szerint történik. 

A Rendszerhasználó jogosult az elosztási alapdíj, elosztási átalánydíj, az elosztási kapacitásdíj 

és az elosztási forgalmi díj közvetített szolgáltatásként történő nyújtására azon Felhasználók 

felé, akiknek a rendszerhasználati díjfizetési kötelezettségét a Rendszerhasználó teljesíti az 

Elosztó irányába. 

A tény leolvasott adatokról az Elosztó üzenetben tájékoztatja a Rendszerhasználót. 

A leolvasás meghiúsulása esetén az Elosztó jogosult becslés alapján megállapítani a 

mérőállást és ez alapján kiállítani a számlát. 

A Rendszerhasználók felé az Elosztó heti rendszerességgel, vagy a Rendszerhasználati 

szerződésben meghatározott ütemezésben állítja ki a rendszerhasználati díjakról szóló 

számlát, aminek fizetési határideje 10 nap.  



Fizetési határidő minden esetben a számla kiállításának dátumától számítva értendő. 

A fizetési kötelezettség nem, vagy késedelmes teljesítése esetén a Rendszerhasználónak 

(kivéve a 6.2. pont szerinti korrekciós elszámolásból eredő fizetési kötelezettséget), a fizetési 

határidő lejártát követő naptól kezdődően a teljesítés napjáig terjedő időszakra, a Ptk. szerinti 

mértékű késedelmi kamatot kell megfizetnie az Elosztó részére, továbbá - a feltételek 

fennállása esetén - az Üzletszabályzatban írt egyéb jogkövetkezmények alkalmazhatóak. 

A számla benyújtását teljesítettnek kell tekinteni 

 személyes átadás esetén az átadás igazolt időpontjában, 

 futárszolgálat igénybevétele esetén a kézbesítés igazolt időpontjában, 

 postai küldeményként kézbesítve a feladást követő 3. munkanapon, 

 számítógépes továbbítás esetén - ideértve az elektronikus levél útján történő továbbítást is 

- a címzetthez kézbesítés visszaigazolása mellett, a továbbítás napján. 

Az Elosztó az olyan küldeményeket, melyekhez olyan jogkövetkezmény tartozik, amely miatt 

az Elosztó indokoltnak tartja (pl. felfüggesztés, kikapcsolás), tértivevényes levélben, vagy 

egyéb igazolt átadást biztosító módon küldi meg a Rendszerhasználónak. 

Ha a Tértivevényes Ajánlott Küldemény kézbesítése azért volt sikertelen, mert a posta a 

küldeményt “nem kereste”, “az átvételt megtagadta”, „meghalt”,  „címzett elköltözött”, 

„címzett ismeretlen”, „cég megszűnt” vagy postaláda hiányára utaló jelzéssel adta vissza az 

Elosztónak, akkor a küldeményt – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés 

megkísérlésének napját követő tizedik munkanapon kézbesítettnek, a címzettel közöltnek kell 

tekinteni akkor is, ha a küldeményről, vagy annak tartalmáról a címzett ténylegesen nem 

szerzett tudomást. Amennyiben a kikapcsolási értesítés kézbesítése a fenti esetek miatt 

sikertelen, a kikapcsolás végrehajtható. 

Az Elosztó a hatályos jogszabályokban és az Üzletszabályzatában írt feltételek szerint, a 

földgázelosztási szolgáltatás folytatását köteles szüneteltetni azokon a felhasználási helyeken, 

amelyekre vonatkozóan az egyetemes szolgáltató/földgázkereskedő - a felhasználóval kötött 

szerződése alapján, a felhasználó díjtartozása miatt - az Elosztónál ezt kezdeményezi. A 

kezdeményezés jogszerűségét az Elosztó nem vizsgálja, a kezdeményezést teljesíti, és ebben 

az esetben mindennemű felelősség az azt kezdeményező egyetemes 

szolgáltatóé/földgázkereskedőé. Nem lakossági felhasználó esetén a földgázelosztási 

szolgáltatás folytatásának szüneteltetése (kikapcsolás) előtt az Elosztó nem köteles értesítést 

küldeni a felhasználónak, az értesítés kötelezettsége az illetékes egyetemes 

szolgáltatóé/földgázkereskedőé. 

A számla esedékességével, illetőleg a számla benyújtásának teljesítettségével kapcsolatos 

jogvitákban, valamint a fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése tekintetében a polgári jog 

szabályai értelemszerűen irányadóak. 

Az Elosztó a vonatkozó jogszabályok alapján jogosult kapacitástúllépés miatt pótdíjat és/vagy 

utólagos kapacitásdíjat elszámolni a Rendszerhasználó felé. A pótdíjakra és/vagy utólagos 

kapacitásdíjra vonatkozó számla, valamint a gázév negyedévi/havi/napi kapacitáslekötés 

díjára vonatkozó számla az alap- vagy kapacitásdíj, illetve forgalmi díj számlával együtt kerül 

kiállításra a Rendszerhasználó számára, aki a pótdíj számláját és a gázév negyedévi/havi/napi 

kapacitáslekötés díjára vonatkozó számlát az elosztói alap- vagy kapacitásdíj, illetve forgalmi 

díj számlájával együtt köteles kiegyenlíteni. Amennyiben a pótdíj - bármely jogcímen - 

és/vagy havi és napi kapacitáslekötés díjára vonatkozó számla külön kerül kiszámlázásra, úgy 

annak kiegyenlítése a számla kiállításától számított 10 naptári napon belül esedékes. 



A lekötött kapacitás túllépését az Elosztó az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint, az Elosztó 

által cégszerűen aláírt elosztói nyilatkozattal, vagy egyéb dokumentummal alátámasztva 

igazolja a Rendszerhasználó részére a pótdíj felszámítását megelőzően. 

Amennyiben kötbér kerül megállapításra, úgy annak kiegyenlítése 10 naptári napon belül 

esedékes. 

A tárgyhavi allokáció lezárását követő speciális elszámolások alapján kibocsátott számlák és 

azok teljesítése vonatkozásában a mindenkor hatályos ÜKSZ előírásai az irányadóak. 

 

7.2. Számlakifogások intézésének rendje 

Az Elosztó a számlareklamációkat, panaszokat köteles kivizsgálni. Ha a Rendszerhasználó 

számlakifogással él, a számla visszautasításának okát egyértelműen és a konkrét tényeket 

megjelölve kell írásban közölnie a számla kézhezvételét követő 3 munkanapon, de legkésőbb 

a fizetési esedékességen belül. Az utólag indokolatlannak bizonyult számlakifogás az eredeti 

fizetési határidőt nem módosítja és az esetleg így keletkező fizetési késedelem után az Elosztó 

a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult. A jogszabályi előírásoktól és jelen 

szerződéstől eltérő módon kiállított számla visszautasításából eredő késedelmes teljesítés nem 

szankcionálható. 

A kifogás bejelentésének a számla kiegyenlítésére halasztó hatálya nincs, kivéve, ha a számla 

összege az előző év azonos időszakára vetített díj 150%-át meghaladja. Előző év azonos 

időszakának hiánya esetén a kifogás ellenére a számlát ki kell egyenlíteni. 

Amennyiben a kifogás jogosnak bizonyult, haladéktalanul intézkedni kell a 

számlahelyesbítésről. 

Indokolt számlakifogás esetén a helyesbítő számla esedékessége a kiállítást követő 10. naptári 

nap. 

 

7.3. Fizetési mód 

A fizetési mód a szerződésben kerül rögzítésre. 

o Banki átutalás  

o Azonnali beszedési megbízás  

o Csoportos beszedési megbízás 

A fizetési mód az ügyfelek által pénzintézeti számlájukról egyedileg indított banki 

átutalásokat foglalja magában. Minden egyedi esetben az átutalások fogadására az Elosztó 

bankszámlája konkrétan megnevezésre kerül. 

A fizetés azon a napon minősül teljesítettnek, amikor a fizetés összege az Elosztó pénzintézeti 

számláján jóváírásra kerül. 

 

7.4. Fizetési határidő 

A 7.1 pontban foglaltak szerint, minden esetben a számla kiállításának dátumától számítva. 

A fizetési kötelezettség nem, vagy késedelmes teljesítése esetén a Rendszerhasználónak a Ptk. 

szerinti késedelmi kamatot kell megfizetnie az Elosztó részére, továbbá - a feltételek 

fennállása esetén - az Üzletszabályzatban írt egyéb jogkövetkezmények alkalmazhatóak. 



A 7. pont címében felsoroltakon kívüli esetekben a Szerződő Felek külön írásbeli 

megállapodás alapján kötelesek rendelkezni a számlázás díjáról és a fizetési feltételekről 

 

8. Pénzügyi-ügyleti biztosíték  

8.1. Szerződő Felek tényként rögzítik, hogy a Rendszerhasználati szerződés alapján az egyes 

gázévekre szóló, illetve a gázéveken belüli valamennyi egyéb időtartamú (gázév negyedévi, 

havi, napi lekötések) rendszerhasználói kapacitáslekötésből eredő elosztói követelések, 

valamint a 6.2. pontban írt korrekciós elszámolásból eredő elosztói követelések biztosítására 

az Elosztó jogosult pénzügyi-ügyleti biztosíték (továbbiakban: „szerződéses biztosíték”) 

igénylésére a Rendszerhasználótól a jelen (8.) pontban írtak szerint. 

Egy, vagy több gázévet is felölelő határozott, vagy határozatlan idejű Rendszerhasználati 

szerződés esetében a Rendszerhasználó által a tárgyi gázév időszakára szóló, 8.6. pontban 

írtak szerinti időtartamban biztosított szerződéses biztosíték, a Rendszerhasználónak a tárgyi 

gázévre, illetve a tárgyi gázéven belüli egyéb lekötési időszak(ok)ra (gázév negyedéve / gázév 

hónapja / gázév napja) szóló valamennyi kapacitáslekötéséből és korrekciós elszámolásból 

(6.1. pont) eredő elosztói követelés(eke)t biztosítja. 

Amennyiben a gázév negyedévére/hónapjára/napjára szóló rendszerhasználói 

kapacitáslekötésre vonatkozóan önálló határozott időtartamú Rendszerhasználói szerződés jött 

létre a Felek között, akkor a szerződéses biztosíték a Rendszerhasználati szerződés alapján 

történő kapacitáslekötésekből és korrekciós elszámolásból (6.1. pont) eredő valamennyi 

elosztói követelés(eke)t biztosítja. 

 

8.2. Kockázatelemzés 

Az Elosztó a Rendszerhasználati szerződés létrejöttét megelőzően és azt követően a szerződés 

hatályának időtartama alatt bármikor jogosult a vele Rendszerhasználati szerződést kötni 

kívánó, illetve Rendszerhasználati szerződést kötött Rendszerhasználó (a jelen pont 

értelmében egységesen: „Rendszerhasználó”) kockázatelemzését (illetve korábban elvégzett 

kockázatelemzés esetén a Rendszerhasználó ismételt kockázatelemzését) elvégezni a jelen 

Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező Kockázatelemzési Szabályzat 

(továbbiakban: Kockázatelemzési szabályzat”) szerint. Ha a kockázatelemzés 

eredményeképpen a Rendszerhasználó pénzügyi helyzetét és fizetési képességét az Elosztó 

kockázatosnak értékeli, a Rendszerhasználati szerződés aláírását és/vagy hatálybalépését, 

illetve a Rendszerhasználati szerződés hatályának időtartama alatt elvégzett kockázatelemzés 

esetén a földgázelosztási szolgáltatás folytatását szerződéses biztosíték adásához, vagy a már 

nyújtott szerződéses biztosíték típusának és/vagy összegének módosításához, és/vagy a 

szerződéses biztosíték rendelkezéseinek szigorításához kötheti az alábbi szabályok szerint. 

Az Elosztó valamely szerződéses biztosíték megkötésével kapcsolatos döntése (beleértve a 

kért biztosítéki fajtát is) a Kockázatelemzési Szabályzatban meghatározott paraméterek 

szerint saját mérlegelési körébe tartozik, ezért döntését a Rendszerhasználó nem vitathatja. 

Dönteni (a jelen Üzletszabályzatban meghatározott szankciókra tekintettel) csak abban a 

tekintetben jogosult, hogy a kért biztosítékot megadja-e vagy sem. 

Ha a Rendszerhasználó olyan földgázipari engedélyes, amelyre a vonatkozó jogszabályok a 

működési engedély feltételeként pénzügyi biztosíték fenntartását írják elő, az Elosztó 

szerződéses biztosíték nyújtására vonatkozó felhívása esetén nem hivatkozhat arra, hogy a 

jogszabályban előírt biztosítékkal rendelkezik. 

 



8.3. A szerződéses biztosíték legalacsonyabb összege 

A szerződéses biztosíték összegének a meghatározására vonatkozó szabályokat a 

Kockázatelemzési Szabályzat tartalmazza. 

 

8.4. A szerződéses biztosíték formái és teljesítésük időpontja 

Az Elosztó az alábbiakban meghatározott szerződéses biztosítékok bármelyikét kérheti a 

szerződést megkötő Rendszerhasználótól. 

 

 Belföldi bank közreműködésével nyújtott biztosítékok 

 

 Belföldi székhellyel rendelkező minősített bank által kiadott bankgarancia, amely a 

bank feltétel nélküli, visszavonhatatlan, át nem ruházható fizetési kötelezettségvállalása, 

amelynek alapján a bank a földgázelosztó első felhívására az alapjogviszony vizsgálata 

nélkül, és a szerződést megkötő Rendszerhasználó minden további esetleges 

nyilatkozatára tekintet nélkül, a lehívási értesítő kézhezvételétől számított három banki 

munkanapon belül átutalja a lehívásban foglalt összeget a lehívásban megjelölt 

bankszámlára. Ha a Rendszerhasználati szerződés hatálya alatt a lekötött kapacitások, 

vagy a forgalmazott mennyiségek módosításra kerülnek, a Rendszerhasználó köteles a 

bankgarancia összegét ennek megfelelően módosítani. 

Ha az Elosztó bankgarancia nyújtását írja elő, ezt a kötelezettséget azon a napon lehet 

teljesítettnek tekinteni, amikor a szerződést megkötő Rendszerhasználó a fenti 

követelmények közül valamennyinek megfelelő, az Elosztó által meghatározott összeg 

fizetésére vonatkozó bankgarancia szabályszerűen aláírt eredeti példányát átadja az 

Elosztónak. 

 Belföldi székhellyel rendelkező minősített banknál vezetett bankszámlán elhelyezett 

banki letét, amely a földgázelosztó, a Rendszerhasználó és a bank közötti háromoldalú 

letéti szerződéssel jön létre, és amelyet a Rendszerhasználó a letéti szerződésben 

meghatározott időpontig kizárólag a Rendszerhasználati szerződésből származó fizetési 

kötelezettségeinek biztosítékaként használhatja fel, és amelynek alapján a bank első 

felhívására az alapjogviszony vizsgálata nélkül és a Rendszerhasználó minden további 

esetleges nyilatkozatára tekintet nélkül, a lehívási értesítő kézhezvételtől számított 

három banki munkanapon belül átutalja a lehívásban foglalt összeget a lehívásban 

megjelölt bankszámlára. 

Ha az Elosztó banki letét rendelkezésre bocsátását írja elő, ezt a kötelezettséget azon a 

napon lehet teljesítettnek tekinteni, amikor a Rendszerhasználó, a bank és az Elosztó 

között az utóbbi által előírt letéti összegre vonatkozó letéti megállapodás érvényesen és 

hatályosan létrejött, és a letét összegét a letéti megállapodásban meghatározott 

bankszámlán jóváírták. 

Ezen szabályok alkalmazásában „belföldi székhellyel rendelkező minősített bank”-nak 

minősülnek a belföldi székhellyel rendelkező, és a Magyar Bankszövetség 2008. december 

31-én, illetve az ezt követően összeállított tagsági listáján szereplő, legalább 50 mrdFt 

mérlegfőösszeggel rendelkező pénzintézetek. Az Elosztó fenntartja magának a jogot arra, 

hogy a pénzpiaci körülmények változása esetén a banki minősítés kritériumait 

megváltoztassa. 

 

 Egyéb biztosítékok 

 



 A Rendszerhasználó által fizetett, Ptk. szerinti óvadék,  

Az óvadékra vonatkozó kötelezettséget azon a napon lehet teljesítettnek tekinteni, 

amikor a szerződést megkötő Rendszerhasználó, és az Elosztó között az utóbbi által 

előírt óvadéki összegre vonatkozó óvadéki szerződés érvényesen és hatályosan 

létrejött, és az óvadék összegét az óvadéki szerződésben meghatározott 

bankszámlán jóváírták. A szerződéses biztosíték keretében nyújtott óvadék 

összegét erre a célra fenntartott elkülönített bankszámlán tartja az Elosztó, melynek 

költségei az Elosztót terhelik. Az óvadék összege kizárólagosan csak a biztosítás 

tárgyát képező szerződéses jogviszonyból származó követelések fedezetéül 

szolgálhat. A szerződéses jogviszony lezárását követő elszámolást követően, az 

óvadék fel nem használt összege, a felek közötti óvadéki szerződésben írtak szerinti 

szerződési feltételek figyelembevételével visszafizetésre kerül a rendszerhasználó 

részére. 

 A Rendszerhasználó anyavállalata általi készfizető kezességvállalás, amelynek 

esetében a Rendszerhasználó anyavállalata közjegyzői okirat szabályszerű 

aláírásával visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy a Rendszerhasználó 

fizetési kötelezettségének késedelme esetén az Elosztó első felhívására annak 

kézhezvételétől számított 5 napon belül megfizeti a Rendszerhasználó tartozását. 

Az anyavállalat készfizető kezességvállalására vonatkozó kötelezettséget azon a 

napon lehet teljesítettnek tekinteni, amikor a Rendszerhasználó az anyavállalata 

által szabályszerűen aláírt készfizető kezességvállalásra vonatkozó jognyilatkozat 

egy eredeti példányát az Elosztónak átadta. Az anyavállalati készfizető 

kezességvállalást kizárólag olyan anyavállalat részéről áll módunkban elfogadni, 

amely európai székhellyel rendelkezik, az elmúlt 5 gazdasági évében rendelkezett 

leadott pénzügyi beszámolóval és legalább átlag feletti hitelképességgel bír. 

Az Elosztó fenntartja magának a jogot, hogy a Szerződő Felek  szerződéses kapcsolatának 

időtartama alatt bármikor, vagy amennyiben a Rendszerhasználó fizetési kötelezettségét 

egymást követő 2 (kettő) számlázási ciklusban, vagy 6 (hat) hónapon belül 2 (kettő) 

alkalommal nem, vagy részlegesen teljesíti (számlakifogás esetén a nem vitatott rész 

teljesítésének elmaradása nemteljesítésnek minősül), vagy a biztosíték nyújtására vonatkozó 

kötelezettségét a Rendszerhasználó nem teljesíti azonban a Felek a Rendszerhasználati 

szerződést ettől függetlenül hatályba léptették, vagy hatályát fenntartották, úgy a biztosítéki 

besorolást megváltoztathatja azzal, hogy a megváltoztatás vagy megállapítás közlésének 

kézhezvételétől kezdődően a Rendszerhasználó 15 (tizenöt) napon belül köteles ennek 

megfelelően a szerződéses biztosítékot lecserélni/módosítani.  

 

8.5.  A szerződéses biztosíték módosítása 

A Rendszerhasználó által nyújtott szerződéses biztosítékot kizárólag az Elosztó előzetes 

írásbeli hozzájárulásával lehet módosítani, illetve a lejárat előtt megszüntetni. 

Ha a szerződéses biztosíték módosítását a Rendszerhasználó kereskedőváltásra hivatkozással 

indítványozza az erre vonatkozó javaslat átvételét követően az Elosztó kockázatelemzést 

végezhet a 8.2. pont szerint, és a szerződéses biztosíték összegének növelésére hívhatja fel a 

Rendszerhasználót, vagy a szerződéses biztosíték összegének csökkentéséről dönthet. 

Az Elosztó a 8.2. pont alapján bármikor elvégezhető kockázatelemzés alapján jogosult arra, 

hogy a Rendszerhasználó által már biztosított szerződéses biztosíték helyett a 8.4. pontban 

meghatározott más típusú szerződéses biztosítékot kérjen, vagy a szerződési biztosíték 

összegét módosítsa (emelje, vagy csökkentse), vagy a hatályos szerződéses biztosíték 



rendelkezéseinek szigorítását kérje, melynek a felhívástól számított 8 (nyolc) munkanapon 

belül köteles eleget tenni a Rendszerhasználó.  

Amennyiben a Rendszerhasználó nem tesz eleget az Elosztónak a jelen pontban írt bármely 

felhívásában foglaltaknak, úgy az Elosztó jogosult a Rendszerhasználati szerződést 15 

(tizenöt) napos határidővel felmondani, egyben jogosult élni a 8.10. és a 12. pontokban írt 

egyéb jogkövetkezményekkel. 

 

8.6. A szerződéses biztosíték rendelkezésre tartásának időtartama 

8.6.1. 

Egy, vagy több gázévet is felölelő határozott, vagy határozatlan idejű Rendszerhasználati 

szerződés esetében a Rendszerhasználati szerződést megkötő Rendszerhasználó által az első 

gázév, vagy - gázév közbeni szerződéskötés esetén - a gázévből hátralévő időszak 

(továbbiakban egységesen: „gázév”) szerződéses biztosítékául adott szerződéses biztosíték 

rendelkezésre állásának első napja az adott szerződéses biztosítékra vonatkozó okiratokban 

meghatározott nap azzal, hogy legkésőbb a Rendszerhasználati szerződés szerinti szolgáltatás 

megkezdését megelőző 15. (tizenötödik) munkanapon már rendelkezésre kell állnia az 

Elosztónál a szerződéses biztosítéknak. 

Több gázévet is felölelő határozott, vagy határozatlan idejű Rendszerhasználati szerződés 

esetén az egyes gázévek időtartamára vonatkozóan külön-külön kell szerződéses biztosítékot 

biztosítania a Rendszerhasználónak az Elosztó részére.  

Több gázévet is felölelő határozott, vagy határozatlan idejű Rendszerhasználati szerződés 

esetén a 2. (második) gázévtől kezdődően az egyes gázévekre vonatkozó szerződéses 

biztosítéknak az Elosztó által megállapított mértékét és biztosítéki formáját az Elosztó a tárgyi 

gázévet megelőző 45 (negyvenötödik) napig köteles meghatározni és közölni a 

Rendszerhasználóval, melyet a Rendszerhasználó köteles tudomásul venni. A tárgyi gázévre 

vonatkozó, így meghatározott szerződéses biztosítékot a Rendszerhasználó legkésőbb a tárgyi 

gázévet megelőző 15. (tizenötödik) munkanapig köteles biztosítani és az Elosztó részére 

rendelkezésre bocsátani, és köteles azt a tárgyi gázévet követő 90. (kilencvenedik) napig 

folyamatosan biztosítani és fenntartani.  

Az egyes gázévekre, mint a szerződéses biztosítékokkal érintett időszakokra vonatkozó adott 

szerződési biztosítékok rendelkezésre állását a tárgyi gázév lejártát, illetve ha a 

Rendszerhasználati szerződés gázév lejártát megelőzően szűnik meg, akkor a megszűnés 

napját követő 90. (kilencvenedik) naptári napig köteles biztosítani a Rendszerhasználó. 

A tárgyi szerződéses biztosíték rendelkezési időtartamának lejártát, azaz az előzőekben írtak 

szerinti 90. (kilencvenedik) nap lejártát követően a fennmaradt szerződéses biztosítékot az 

Elosztó visszaszolgáltatja a Rendszerhasználó részére. 

 

8.6.2. 

Kizárólag gázév negyedévére/hónapjára/napjára szóló határozott időtartamú 

Rendszerhasználati szerződés esetében a szerződéses biztosíték nyújtása kizárólag óvadék 

formájában lehetséges. Az óvadéki összeget legkésőbb a kapacitáslekötési időszakot 

megelőző 3. (harmadik) munkanapig kell biztosítania a Rendszerhasználónak az Elosztó 

részére, kivéve napi kapacitáslekötés esetén, ebben az esetben az óvadék nyújtásának 

határideje a bejelentés határidejével megegyezik. A nyújtandó biztosíték mértékét az Elosztó 

a kockázatelemzési szabályzatában határozza meg, mely minden esetben része a szerződés 



mellékleteinek. A Rendszerhasználó által nyújtandó szerződéses biztosítékot a 

Rendszerhasználó a Rendszerhasználati szerződésben írtak szerinti szerződéses (lekötési) 

időszak lejártát követő 90kilencvennapig köteles biztosítani. 

 

8.7. A szerződéses biztosíték felhasználása 

Az Elosztó a szerződéses biztosítékot a biztosítékra vonatkozó okirat eltérő rendelkezése 

hiányában akkor jogosult részben, vagy teljes egészében felhasználni, ha a Rendszerhasználati 

szerződést megkötő Rendszerhasználó a szerződésből eredő Elosztót megillető bármely díj 

(beleértve a korrekciós elszámolásból eredő valamennyi fizetési kötelezettséget is /korrekciós 

rendszerhasználati díjak és forgalmi díjak egyaránt/), vagy egyéb követelés  kiszámlázott és 

esedékessé vált ellenértékét a fizetési határidő leteltét követő első fizetési értesítés ellenére, 

annak kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül nem fizeti meg. 

Az Elosztó a szerződéses biztosítékot a bruttó számlatartozáson felül az esetlegesen felmerülő 

és a Rendszerhasználó által meg nem fizetett késedelmi kamatokra, kötbérekre, egyéb díjakra 

(beleértve a pótdíjat is) és egyéb járulékos költségekre (beleértve a behajtási és végrehajtási 

költségeket) is felhasználhatja. 

 

8.8. Feltöltési kötelezettség 

Bankgarancia, banki letét és óvadék esetén a szerződést megkötő Rendszerhasználó a 

szerződéses biztosíték Elosztó általi teljes vagy részleges felhasználását követő 5 (öt) 

munkanapon belül köteles a szerződéses biztosíték összegét a szerződéses biztosíték összegét 

meghatározó okiratban eredetileg meghatározott szintre feltölteni. 

Ha a Rendszerhasználó a feltöltési kötelezettségét nem teljesíti, az Elosztó a 

Rendszerhasználati szerződés alapján nyújtott szolgáltatás felfüggesztésére történő 

figyelmeztetéssel írásban felszólítja a kötelezettség teljesítésére. 

 

8.9.  Eljárási szabályok 

Ha a 8.2. pont alapján elvégett kockázatelemzés alapján az Elosztó szerződéses biztosíték 

megkövetelése, vagy a már létező szerződéses biztosíték módosítása, vagy más biztosíték 

megkövetelése mellett dönt, erről a szerződést megkötő Rendszerhasználót tájékoztatja, 

amelyet a postára adás napjától számított 5. (ötödik) munkanapon a Rendszerhasználó által 

megismertnek kell tekinteni.  

 

8.10. Az elosztóvezetékhez való hozzáférés felfüggesztése 

Ha a Rendszerhasználó az szerződéses biztosíték biztosítási kötelezettségének határidőn belül 

(a 8.4. pont szerinti teljesítési időpontokra tekintettel) nem tesz eleget, vagy a feltöltési 

kötelezettségét a 8.8. pont szerint határidőben nem teljesíti, az Elosztó a Rendszerhasználó 

földgáz-elosztóvezetékhez való hozzáférését felfüggesztheti.  

A Rendszerhasználó földgáz-elosztóvezetékhez való hozzáférésének felfüggesztését követően 

a hozzáférés ismételt biztosítására azt a munkanapot követő első munkanaptól kezdődően 

kerülhet sor, amikor az alábbi feltételek közül valamennyi teljesült: 

 

- a Rendszerhasználó hitelt érdemlően igazolja, hogy a szerződéses biztosítékkal 

kapcsolatos kötelezettségét teljesítette; 



- fennálló tőke, kamat és költségtartozását hiánytalanul megtérítette. 

 

9. Korlátozás, karbantartás, üzemzavar, válsághelyzet 

Az Elosztó által üzemeltetett azon gázellátó rendszereket, melyeken a Rendszerhasználati 

szerződés teljesítése érdekében az Elosztó a Rendszerhasználó tulajdonában álló földgázt a 

Rendszerhasználó felhasználóihoz továbbítja az Elosztó, vagy megbízottja tartja karban. A 

karbantartásra vonatkozó szabályokat az Elosztó üzletszabályzata tartalmazza. Az 

üzletszabályzat szerint elvégzett karbantartások miatti üzemszünetek, vagy üzemi 

korlátozások nem minősülnek jelen szerződés megszegésének az Elosztó részéről. 

Az Elosztó üzletszabályzata tartalmazza ugyancsak a földgázellátó-rendszeren bekövetkező 

vészhelyzetek esetére alkalmazandó intézkedéseket és beavatkozásokat, melyek esetén 

bekövetkező üzemszünetek és üzemi korlátozások nem minősülnek jelen szerződés elosztó 

részéről történő megszegésének. 

Az Elosztó üzletszabályzata tartalmazza egyebekben a földgázellátó rendszer válsághelyzete 

esetén alkalmazandó intézkedéseket, melyek esetén bekövetkező üzemszünetek és üzemi 

korlátozások nem minősülnek jelen szerződés elosztó részéről történő megszegésének. 

 

10. Együttműködési kérdések 

A Rendszerhasználó által ellátott felhasználók bekapcsolása tekintetében a felek 

együttműködnek egymással. 

A felhasználó személyének megváltozása során a felek együttműködni kötelesek, melynek 

keretében a Rendszerhasználó haladéktalanul köteles az Elosztót tájékoztatni arról, ha az 

általa ellátott felhasználók személyében, vagy adataiban változás történik.. 

Az Elosztó gondoskodik a felhasználói szerződésszegés esetén a felhasználók 

kikapcsolásáról, vagy más a hálózattal kapcsolatos vagy a mérés során szükséges a 

Rendszerhasználó üzletszabályzatában meghatározott beavatkozásoknak a Rendszerhasználó 

alapján történő megrendelése elvégzéséről, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi 

előírásokat, illetve a saját üzletszabályzatában írtakat. E Rendszerhasználói megrendelések 

jogszerűségét az Elosztó nem vizsgálja, az ebből eredő felelősség és kárviselés a 

Rendszerhasználót terheli kizárólagosan. 

A felhasználói korlátozások végrehajtása során a felek együttműködnek egymással és 

megtesznek minden szükséges intézkedést az elrendelt korlátozás végrehajtására, egymást 

kölcsönösen tájékoztatják a korlátozás várható időtartamáról, az érintett felhasználói körről, 

felhasználókról, és minden lényeges körülményről a korlátozással kapcsolatosan. 

 

11.  Adatvédelem 

A Rendszerhasználó a Rendszerhasználati szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, 

hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban az Elosztó részére átadott felhasználói személyes 

és egyéb adatok átadásához minden szükséges felhatalmazást, hozzájárulást beszerez, és 

kijelenti, hogy az adatok átadására jogosult. A szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul 

továbbá, hogy ezeket az adatokat az Elosztó a szerződés teljesítése céljából, a szerződés 

fennállásának, illetve az azzal összefüggő esetleges érdekérvényesítésnek az időtartama alatt 

kezelje. A Rendszerhasználó biztosítja továbbá, hogy a Rendszerhasználati szerződés 



teljesítésében közreműködő alábbi személyek a felhasználók személyes adatit a szerződés 

teljesítése céljából, ahhoz szükséges mértékben megismerjék. 

Az Elosztó üzleti tevékenysége során az adatvédelmi törvény szabályainak teljes körű 

betartásával és az Üzletszabályzatának előírásai szerint jár el. 

 

12. Szerződés módosítása, felfüggesztése, megszűnése, megszüntetése, a szolgáltatás 

megtagadása 

A Szerződés csak a Felek közös megegyezése esetén írásban módosítható. 

A Szerződő Felek adataiban, vagy a Szerződés 6. pontjában írt fizetési mód, illetve a 7. 

pontjában írt személyek és/vagy adatainak változása nem igényli a Szerződés alakszerű 

írásbeli módosítását, azonban ezen adatváltozásokról a változással érintett Szerződő Fél 

haladéktalanul köteles elektronikus levélben, fax-on, vagy postai úton megküldött levélben 

értesíteni a másik Felet, mely értesítés megtörténtével egyidejűleg a változás automatikusan a 

Szerződés részévé válik, míg a korábbi, változással érintett adat(ok) hatályá(uka)t vesztik(k). 

A tájékoztatás késedelméből, vagy elmulasztásából származó esetleges károkat a mulasztó Fél 

köteles maga viselni. 

A Szerződés 4. pontjában írt biztosíték módosítására az ÁSZF 8. pontjában írt rendelkezések 

az irányadóak.  

Ha a felhasználó felhagy a földgázfelhasználó tevékenységével, akkor a földgázkereskedő 

legkésőbb a felmondás kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül köteles az Elosztót 

tájékoztatni a felhasználóval kötött földgáz-kereskedelmi szerződésének megszűnéséről, 

egyszersmind kezdeményezni köteles a Rendszerhasználati szerződés emiatti módosítását. 

Ha a Hivatal elnökének rendelete szerinti kapacitásdíjas felhasználó felhagy 

földgázfelhasználói tevékenységével, akkor köteles a földgázkereskedő részére a szerződéses 

időszak végéig a kereskedelmi szerződésben rögzített lekötött kapacitásoknak megfelelő 

rendszerhasználati díjakat egy összegben megfizetni. A földgázkereskedő köteles a 

rendszerhasználati díjakat a lekötési időszakból hátralévő időszakra vonatkozóan megfizetni 

az Elosztó részére. 

Az előző mondatban írtak szerinti kapacitásdíjas felhasználó esetében az Elosztó jogosult a 

bejelentés tudomásulvételét és a Rendszerhasználati szerződés módosítását megtagadni, ha a 

földgázkereskedő, vagy saját jogon eljáró felhasználó esetében maga a felhasználó nem 

biztosítja a kapacitáslekötés szerződéses időszak végéig fennmaradó díjainak megfizetését. 

Rendszerhasználati szerződés hatálya alatt, amennyiben Rendszerhasználó - a szerződéses 

időszakban (pl. gázév közben) - egy adott felhasználási hely vonatkozásában csökkenteni, 

vagy növelni kívánja a lekötött kapacitás mértékét, úgy a Rendszerhasználati szerződés 

ilyetén tartalmú módosítását az Elosztó nem köteles elfogadni, a módosítási javaslatot 

jogosult indokolás nélkül visszautasítani. 

Amennyiben az Elosztó elfogadja a Rendszerhasználó módosítási javaslatát, úgy a 

Rendszerhasználati szerződés módosítása nem lehet visszamenőleges hatályú, kivéve abban 

az esetben, ha a tárgyi módosítással érintett kapacitás lekötése során bizonyítottan az Elosztó 

hibája miatt került sor a Rendszerhasználó szándékától eltérő mértékű kapacitás lekötésére. 

Az Elosztó által elfogadott módosítás hatályosulásának dátumát az Elosztó jogosult 

meghatározni, melyről a módosítást kezdeményező Rendszerhasználót tájékoztatni köteles. 

A szerződés megszűnik a szerződés időtartamának lejártával, továbbá megszűnik abban az 

esetben is, ha a Rendszerhasználó rendszerhasználatra való jogosultságát és/vagy működési 



engedélyét elveszti, vagy azt felfüggeszti a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatal, illetve az Elosztó működési engedélye felfüggesztésre, vagy visszavonásra kerül. 

A Szerződés megszűnik egyebekben a felek felmondásával. A felmondás, felfüggesztés 

illetve megtagadás jogának gyakorlását a másik félhez intézett cégszerűen aláírt írásbeli 

nyilatkozattal lehet gyakorolni 15 (tizenöt) napos határidővel a következő esetekben: 

 a Rendszerhasználó jogosult a szerződés felmondására, ha az általa lekötött 

kapacitások feletti rendelkezési joga megszűnik, 

 az Elosztó jogosult a földgáz-elosztóvezetékhez való jogosultságot felfüggeszteni, 

ha a Rendszerhasználó a rendszerhasználati díj fizetésére vonatkozó 

kötelezettségének nem tesz eleget (egyetemes szolgáltató/földgázkereskedő által 

megkötött Rendszerhasználati szerződésre ez a jogkövetkezmény csak végső 

esetben akkor alkalmazható, ha az egyetemes szolgáltató/földgázkereskedő 

felszólítás ellenére sem tesz eleget fizetési kötelezettségének és a meglévő 

biztosíték nem biztosít elegendő garanciát a hátralékra, vagy nem biztosít a 

hátralék megfizetésére megfelelő garanciát), vagy 

 ha a 8. pontban foglaltakat a megjelölt határidő elteltével nem nyújtja a jelen 

szerződésben meghatározott módon 

 Amennyiben a Rendszerhasználó határidőben nem tesz eleget a következő gázévre 

vonatkozó lekötési kötelezettségének, úgy az Elosztó jogosult a jelen szerződést a 

lekötéssel rendezett gázév utolsó napjára azonnali hatállyal felmondani.Az Elosztó 

a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal - melyet a gázév végét megelőzően 

legalább 30 nappal kell a másik féllel közölni - jogosult a Rendszerhasználati 

szerződést indokolás nélkül a gázév végére felmondani. 

13. Felek közötti adatcsere 

Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Rendszerhasználati szerződés hatálya 

alatt egymás közt kötelesek az ÜKSZ-ben szabályozottak tekintetében adatcsere 

tevékenységet folytatni, és az adatcsere gyakorlása során az ÜKSZ, valamint a vonatkozó 

szabályozások  és rendelkezésekben előírtakszerint kötelesek eljárni. Amennyiben a 

rendszerhasználati szerződés hatálya alatt a szerződés és az ÜKSZ rendelkezései egymással 

ellentétesek, úgy ebben az esetben az ÜKSZ szabályozásai az irányadóak. 

Kereskedőváltáskor az Elosztó és a Rendszerhasználó a Datex_schema sablonok szerinti xml 

formátumú üzenetekkel kommunikál. 

A gyors és hatékony kommunikáció és adatcsere megvalósításának érdekében az Elosztó 

kialakított egy egységes protokoll könyvtár struktúrát és hozzátartozó filenév konvenciót az 

ÜKSZ rendelkezések alapján, mely az Elosztó www.eon.hu honlapján fellelhető. 

A Rendszerhasználó hozzáférést kap a részére kialakított könyvtárhoz, ahonnan letöltheti a 

neki címzett adatokat, illetve ahová elhelyezheti az üzeneteit xml file-ok formájában. Az xls 

formátumból xml formátumú fájl-t előállító konvertert az Elosztó elérhetővé teszi a 

Rendszerhasználó számára az Elosztó www.eon.hu honlapján. 

A bejelentések, kijelentések, mérőhelyi munkák, új bekapcsolás, üzenetek ÜKSZ szerinti 

Datex_schema sablonokat a www.e.on.hu oldal tartalmazza. A sablonokban kötelezően 

kitöltendő mezőket  az ÜKSZ által szabályozott Datex_schema táblázatok határozzák meg. 

Fordulónapot (hónap első napja) megelőző 4. naptári napig az Elosztó adatszinkronizáció 

végett az ÜKSZ előírásainak megfelelő csv formátumú listát (= állapotjelentést, tehát a 

2.számú mellékletet) készít el és küldi meg a Rendszerhasználónak. Amennyiben a 

http://www.eon.hu/
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Rendszerhasználó az előző mondatban írtakhoz képest egyéb alkalommal is kéri az 

állapotjelentés megküldését, úgy ezen megkeresést az Elosztó külön díj ellenében végzi el. 

A Rendszerhasználó a nominálásokat az ÜKSZ-ben előírt határidőre a „www.e.on.hu” 

oldalon lévő táblázat alapján megküldi az Elosztó részére.  

Az Elosztó az ÜKSZ-ben előírt határidők alapján az allokálás eredményét a „www.e.on.hu” 

oldalon lévő tábla CSV formátumában publikálja. 

Az Elosztó által kibocsátott aggregált számla mellékletét képező elektronikus analitika 

küldése az SFTP szerveren keresztül történik. Amennyiben a Rendszerhasználó más módon 

(csatornán keresztül) való megküldést igényel, vagy más formátumban igényli ezeknek az 

adatoknak a részére való megküldését, az Elosztó ezt az Üzletszabályzatának részét képező 

díjtételjegyzékben írt külön díj ellenében szolgáltatja. 

Az Elosztó ugyancsak az Üzletszabályzatának részét képező díjtételjegyzékben írt külön díj 

ellenében vállalja olyan adatoknak a Rendszerhasználó részére történő átadását, melyekre a 

jelen szerződés, jogszabály, vagy az ÜKSZ rendelkezései szerint egyébként nem lenne 

köteles. 

Amennyiben a Rendszerhasználó a jelen szerződésben, jogszabályban, vagy az ÜKSZ-ben 

írtak szerint előírásokhoz képest más formátumban, más struktúrában, vagy más időpontban 

kéri elkészíteni és a maga részére megküldetni valamely adatszolgáltatást, úgy ebben az 

esetben az Elosztó ugyancsak az Üzletszabályzatának részét képező díjtételjegyzékben írt 

külön díj ellenében tesz eleget ennek a rendszerhasználói igénynek.  

Az Elosztó az átadói fűtőértéket, az előre jelzett és tény hőmérsékleti adatokat naponta, az 

Elosztó www.eon.hu honlapján fellelhető CSV formátumában szolgáltatja a 

Rendszerhasználó részére SFTP-szerveren keresztül. Hőmérséklet adatok fok celsiusban, 

fűtőérték adatok MJ/m3-ban értendők. 

Az FGSZ Zrt. jelzésekor az Elosztó a mindenkor hatályos rendelet vonatkozó előírásai alapján 

e-mailben és telefonon értesíti a Rendszerhasználót a korlátozási besorolás adatszolgáltatási 

kötelezettségeiről és annak időpontjáról. 

A Rendszerhasználó az FGSZ Zrt. honlapján szereplő korlátozási besorolás sablont a 

besorolási útmutató alapján, illetve a korlátozási kategóriákhoz történő besoroláshoz a 

teljesítmény határokat a mindenkor hatályos rendeletet figyelembe véve, június 30-ig kitöltve 

köteles megküldeni az Elosztó részére. 

 

14. Szerződésszegés esetei és szankciórendszer 

Az Elosztó Üzletszabályzatának 8. fejezetében, illetve a vonatkozó jogszabályokban foglaltak 

szerint. 

Amennyiben az Üzletszabályzat vonatkozásában az irányadó jogszabályok megváltoznak, úgy 

az Üzletszabályzatban foglaltakra a módosult jogszabályok rendelkezései az irányadóak a 

módosult jogszabályok hatályba lépését követően. 

 

15. Rendszerhasználói panasz bejelentésének és elintézésének rendje. 

Az Elosztó Üzletszabályzatának 11. fejezetében, illetve a vonatkozó jogszabályokban 

foglaltak szerint. 
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16. A szerződő felek együttműködése, a vitás kérdések rendezése  

A szerződő felek a szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése és jogaik gyakorlása során 

kötelesek együttműködni egymással.  

Az együttműködésük kiterjed az ÜKSZ–ban, valamint jogszabályokban foglalt adatok 

szolgáltatására és információk biztosítására, az ott meghatározottak szerint. 

Az Elosztó által visszavett kapacitások vonatkozásában az Elosztó eljárásával kapcsolatosan 

keletkezett vita során megegyezés hiányában a felek bármelyike jogosult a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal hoz (MEKH) fordulni az ÜKSZ-ben foglaltak 

alapján. 

 

17. Az irányadó jog és a szerződésben nem szabályozott kérdések kezelése  

A szerződő felek jogviszonyára a magyar jog az irányadó. A jelen szerződésben nem 

szabályozott kérdések tekintetében - ebben a sorrendben - a földgázellátásról szóló 2008. évi 

XL. tv. (GET) és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok, az ÜKSZ előírásai és az Elosztó 

Üzletszabályzata, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 

Amennyiben az Üzletszabályzat vonatkozásában az irányadó jogszabályok megváltoznak, úgy 

az Üzletszabályzatban foglaltakra a módosult jogszabályok rendelkezései az irányadóak a 

módosult jogszabályok hatályba lépését követően. 

Amennyiben a jelen szerződésben és ÁSZF-ben szabályozott rendelkezések vonatkozásában 

az irányadó jogszabályok megváltoznak, úgy a jelen szerződésben és ÁSZF-ben foglaltakra a 

módosult jogszabályok rendelkezései az irányadóak a módosult jogszabályok hatálybalépését 

követően. 

 

18. Korábban megkötött kapacitáslekötési szerződések hatálya 

Amennyiben a Szerződő Felek között hatályban van a 2015. április 15. napján hatályos GET 

3. § 43. pontja szerinti kapacitáslekötési szerződés, úgy azt a szerződést a Szerződő Felek a 

jelenleg hatályos GET 3. § 51. pont szerinti Rendszerhasználati szerződésnek tekintik. 

………. 

___________________________ ___________________________ 

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.  

                      Elosztó                                                                   Rendszerhasználó 

1. számú melléklet: Kockázatelemzési szabályzat 



 

1. számú melléklet: kockázatelemzési szabályzat 

 

Rövid szöveges összefoglaló 

 

Jelen szabályozás célja, hogy az Elosztó-Rendszerhasználó, vagy speciális esetekben az 

Elosztó-Rendszerhasználóként eljáró felhasználó közötti szerződésekhez tartozó pénzügyi 

biztosítékok mértékét és formáját egységes keretek között szabályozza. Kiemelt cél továbbá a 

jogszabályi megfelelőség és a Társaság partnerei által is átlátható folyamat kialakítása.  

A leírt folyamat által a Társaság biztosítja, hogy a pénzügyi biztosíték mértéke és formája 

megfeleljen az adott partner jelenlegi pénzügyi helyzetének, és az Elosztó pénzügyi 

kockázatát minimálisra csökkenjen.  

A folyamatba bevont társosztályok feladat és felelősségi körét is jelen szabályozás részletezi.  



  

1 Az utasítás célja  

 

Jelen utasítás azt a munkafolyamatot írja le, amelynek során az E.ON Közép-dunántúli 

Gázhálózati Zrt.-vel (továbbiakban: „Elosztó”) rendszerhasználati szerződéses jogviszonyba 

kerülő Rendszerhasználó, illetve saját fogyasztása mértékéig a rendszerhasználati szerződés 

feltételeinek teljesítésére képes, egyben földgázkereskedelmi és elosztóhálózat-használati 

szerződéssel rendelkező, vagy a földgázt földgázkereskedelmi szerződés nélkül, egyéb módon 

beszerző, de elosztóhálózat-használati szerződéssel rendelkez Rendszerhasználóként eljáró 

felhasználó (= saját jogon eljáró felhasználó), földgázkereskedő által ellátott, de az Elosztóval 

egyedi tartalmú elosztóhálózat-használati szerződést (melyben a rendszerhasználati díjak 

megfizetését az Elosztó részére közvetlenül vállalja a felhasználó) kötő felhasználó, illetve a 

földgázelosztó-hálózatba földgázt betápláló földgáztermelő (továbbiakban egységesen: 

„Rendszerhasználó”) pénzügyi helyzete megítélésre kerül annak érdekében, hogy 

minimalizálásra kerüljön azon veszteségek keletkezésének valószínűsége, amely a 

Rendszerhasználó esetleges pénzügyi helyzetének megrendülése nyomán, a behajthatatlanná 

váló követelések miatti leírások következtében keletkezhet. 

 

Az utasítás elkészítésével az Elosztó célja, hogy a földgázkereskedők közötti verseny további, 

maradéktalan fenntartásán túl, az energiaellátási biztonságot erősítse. 

Amennyiben a Rendszerhasználó az általa ellátott Felhasználók rendszerhasználati díjainak 

megfizetését - egészben, vagy részben, jogszabályi rendelkezés miatt, vagy egyébként - 

vállalta, akkor ezeket köteles közvetlenül az Elosztónak megfizetni a rendszerhasználati díjak 

megfizetésének szabályaira vonatkozó mindenkor hatályos árrendeletek szerint. 

 

A Rendszerhasználók által ellátott Felhasználók nemfizetései semmilyen módon nem érintik a 

Rendszerhasználó azon kötelezettségét, hogy az Elosztó által a részére kiállított számlát 

határidőben teljesítse. 

A földgáztermelővel kötött rendszerhasználati szerződés esetében az Elosztó biztosítja a 

földgáztermelő általi betápláláshoz szükséges, a betáplálási-kiadási ponton a földgáztermelő 

által lekötött kapacitást, melynek rendszerhasználati díját a földgáztermelő Rendszerhasználó 

köteles megfizetni az Elosztó részére. 

 

A BIR gazdája megvizsgálta és megállapítja, hogy a rendelkezés a Központi irányelvek, 

Belső Írásos Rendelkezések és a vonatkozó jogszabályok követelményeinek maradéktalanul 

megfelel.  

 

A Társaság Üzletszabályzatában, mint a rendszerhasználati szerződés-minta Általános 

Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) mellékleteként való alkalmazásának feltétele a Magyar 

Energetikai és Közműszabályozási Hivatal üzletszabályzati jóváhagyása. 

 

2 Fogalmak, rövidítések 

 

EÜS: E.ON Ügyfélszolgálati Kft. 

EÜS KKSZ: E.ON Ügyfélszolgálati Kft. Kintlévőség Kezelő Szervezet 

EÜS KÜK: E.ON Ügyfélszolgálati Kft. Komplex Ügyek Központ 

RHD: Rendszerhasználati díj 



HÜO: Hálózati Ügyfélkapcsolatok Osztály 

 

EHU TRM: E.ON Hungária Zrt. Treasury és Kockázatmenedzsment Osztály 

Rendszerhasználó: az a felhasználó, földgáztermelő, földgázkereskedő – beleértve a 

korlátozott földgázkereskedelmi engedélyest és az egyetemes szolgáltatót is –, illetve 

rendszerüzemeltető, aki rendszerhasználati szerződés alapján a földgázrendszer kapacitását 

leköti, vagy azt földgáz betáplálására vagy vételezésére igénybe veszi. (GET 3 § 51a.) 

 

 

3 Az utasítás hatálya 

 

3.1.1 A rendelkezés szervezeti hatálya (érintett felhasználók azonosítása):  

 

A jelen utasítást az Elosztó minden olyan szervezeti egységének, valamint az Elosztóval 

fennálló bármely jogviszony alapján ilyen jellegű tevékenységet végző egyéb társaság 

munkavállalói (továbbiakban egységesen: „munkavállalók”) kötelesek megismerni és 

alkalmazni, akik a jelen kockázatkezelési utasításban leírt szabályok alkalmazásában 

érintettek. 

 

3.1.2 A rendelkezés tárgyi hatálya 

 

Az utasítás előírásai vonatkoznak mindazon üzleti tevékenységekre, amelyeket az Elosztó a 

vele kötött rendszerhasználati (korábbi nevén kapacitáslekötési) szerződés alapján a 

Rendszerhasználóval alakít ki, és amely során az Elosztó egyedi, vagy rendszeres jelleggel 

pénzügyi követelést szerez, különös tekintettel az alábbiakra: 

a Rendszerhasználó által fizetett rendszerhasználati díj és egyéb fizetési kötelezettségek 

(kamatok, kötbér, pótdíj stb., továbbiakban egységesen: „rendszerhasználati díjak”) számlázás 

bevételei 

elosztói szolgáltatás nyújtása folyamatos jelleggel 

a korrekciós elszámolásból eredő fizetési kötelezettség, beleértve a korrekciós 

rendszerhasználati és forgalmi díjakat egyaránt 

A hitelkockázat elemzését az ügyfélportfolió minden tagjára el kell végezni, függetlenül attól, 

hogy régi (rendszerhasználatra jogosító = 

földgázelosztási/kapacitáslekötési/rendszerhasználati szerződéssel rendelkező), vagy új (= 

rendszerhasználati szerződést kötni szándékozó) Rendszerhasználóról van szó.  

 

3.1.3 A rendelkezés időbeli hatálya:  

 

Jelen utasítás az aláírólapon megadott dátummal lép hatályba és visszavonásig marad 

hatályban. 

 

 



3.2 Bevezetés módja 

 

A BIR publikálásra kerül a központi BIR oldalon, valamint a véleményezés során 

megküldésre kerül a folyamatban érintett társszervezeteknek is, melyek felsorolásra kerültek 

az utasítas BIR véleményezői között. A BIR tartalma az üzletszabályzat módosításában is 

megjelenik, így az iparág résztvevői számára is elérhetővé válnak az itt szabályozott rájuk 

vonatkozó részek. Mivel az érintett szakterületek a véleményezésben részt vesznek, a BIR-t 

még az életbelépés előtt megismerik, így őket elektronikus levélben értesítjük  a BIR 

elfogadásáról.  

 

 

4 Eljárás, felelősség 

 

4.1 Az ügyfélkockázat-kezelési rendszer leírása 

 

A Rendszerhasználók pénzügyi stabilitásának megítélése objektív szempontokon alapul, 

megfelelően súlyozva az egyes szempontok által biztosított információkat. A külső, megbízott 

céginformációs szolgáltató által biztosított egyedi ügyfélminősítés figyelembe vétele, továbbá 

a belső fizetési tapasztalatok folyamatos figyelemmel kísérése biztosítja azt, hogy minden 

vállalkozás pénzügyi helyzete azonos módszertan szerint kerüljön elbírálásra. 

A Rendszerhasználó értékelését, a vele való rendszerhasználati szerződés, vagy a 

rendszerhasználati díjnak az Elosztó részére történő megfizetését biztosító egyéb szerződés 

(továbbiakban egységesen: „Szerződés”) kötését megelőzően; annak módosításakor el kell 

végezni; ezt követően a monitoring rendszerben az ügyfél felülvizsgálata folyamatosan 

történik. 

 

A kockázatkezelő feladata, hogy a HÜO munkatársától a partnerkockázat felmérésére 

beérkező elektronikus (e-mail) igényt követően lekérje az ügyfél céginformációs elemzését. 

A céginformációs szolgáltató nyilvános forrásokból beszerzett információk alapján kialakítja 

a cég pénzügyi stabilitásáról alkotott véleményét, és az általa alkalmazott minősítő rendszer 

alapján – írásos formában – javaslatot tesz a cég pénzügyi pontszámára.  

Az EÜS KKSZ a kiküldött felszólítókat és egyéb behajtási tevékenységeit tételesen vezeti, 

melyekről minden hónapban tájékoztatást nyújt – írásos formában – az EHU TRM számára.  

 

4.1.1 Pénzügyi pontszám 

A pénzügyi mutatószámok kiszámolását és az eredmények értékelését a céginformációs 

szolgáltató végzi. A pénzügyi mutatószámok kiszámolásakor a céginformációs szolgáltató a 

következő pénzügyi dokumentumokra támaszkodik: 

1. Mérleg 

2. Eredmény-kimutatás 

3. Kiegészítő melléklet 

Amennyiben a céginformációs szolgáltató elemzése nem a legfrissebb pénzügyi 

dokumentumokra támaszkodik, akkor a javasolt pénzügyi pontszámot a felére kell 

csökkenteni és így kell vele tovább számolni. 



A pénzügyi pontszám 0 és 100 pont közötti értéket vehet fel azzal, hogy a 100 pont a legjobb, 

a 0 pont a legrosszabb értéket jelenti.  

 

A kintlévőségi adatokat az EÜS KKSZ szervezete bocsájtja a HÜO részére. 

A Rendszerhasználói földgáz-forgalmi adatokat az EÜS Számlázási szakterülete bocsájtja a 

HÜO részére. 

Az EÜS Számlázás havonta megküldi a Rendszerhasználóknak megküldött RHD számlák 

összenergia tartalmát Rendszerhasználónként. 

 

4.1.2 Fizetési pontszám 

 

A fizetési pontszám kialakítása olyan tételes kimutatáson alapul, amelyet az EÜS KKSZ 

munkatársai biztosítanak az HÜO munkatársai és az EHU TRM kockázatkezelői számára. 

Az ügyfél előző 6 (hat) havi értesítéseit (fizetési felszólító/biztosíték érvényesítése/jogi eljárás 

indítása) veszik tételesen sorba.  

 

 

Ezen adatokat a kockázatkezelők összesítik és meghatározzák a pontszámot az alábbi elvek 

alapján. 

 

Az elmúlt hat hónapban: 

 

 

 

nem volt értesítése 0 pont

volt egy/kettő/három fizetési felszólítója -7 pont

volt háromnál több fizetési felszólítója -14 pont

volt biztosíték érvényesítése/jogi eljárás indítása -21 pont  
 

 

 

4.1.3 Kockázati besorolás 

 

A megállapított (pénzügyi és fizetési) pontok összevetésre kerülnek, majd az így kapott 

pontszám alapján a Rendszerhasználó az alábbi kockázati csoportok valamelyikébe kerül 

besorolásra: 

Kockázati csoport Pontszám Kategória jelentése 

A 72 - 100 Kiváló hitelképesség 

B 56 - 71 Átlag feletti hitelképesség 

C 43 - 55 Átlagos hitelképesség 



D 21 - 42 Átlag alatti hitelképesség 

E 0 - 20 Fokozott kockázatú ügyfél 

 

 

A besorolás megváltoztatása csak e-mailben, a megfelelő döntési jogkörökkel rendelkező 

személy(ek) jóváhagyásával lehetséges, amit a HÜO dokumentál. 

Beosztás Eltérés lehetősége 

Elosztó vezérigazgató, vezérigazgató-helyettes  korlátlan 

Hálózati Tervezési Osztály vezető 2 kategória 

Hálózati Ügyfélkapcsolatok Osztály vezető 2 kategória 

 

 



4.1.4 Egy, vagy több gázévet magába foglaló határozott, vagy határozatlan időtartamú 

rendszerhasználati szerződés biztosítékául a Rendszerhasználótól az Elosztó által 

igényelendő pénzügyi biztosítékok mértéke  

Az egyes kockázati csoportok szerint kérni indokolt pénzügyi garanciák mértéke az alábbi: 

Kockázati 

csoport 
Fizetési biztosítékok összege

[1]
 

A 

Rendszerhasználónak kiszámlázandó kéthavi legmagasabb bruttó összegű 

rendszerhasználati díj hozzáadva a korrekciós elszámolásokból eredő 

biztosítéki részt
2
, amelyek együttes összegének 110%-os érétkét kell venni, 

de legalább 10 millió HUF- ot 

B 

Rendszerhasználónak kiszámlázandó háromhavi legmagasabb bruttó 

összegű rendszerhasználati díj hozzáadva a korrekciós elszámolásokból 

eredő biztosítéki részt
2
, amelyek együttes összegének 110%-os érétkét kell 

venni, de legalább 20 millió HUF-ot 

C 

Rendszerhasználónak kiszámlázandó négyhavi legmagasabb bruttó összegű 

rendszerhasználati díj hozzáadva a korrekciós elszámolásokból eredő 

biztosítéki részt
2
, amelyek együttes összegének 110%-os érétkét kell venni, 

de legalább 30 millió HUF-ot 

D 

Rendszerhasználónak kiszámlázandó öthavi legmagasabb bruttó összegű 

rendszerhasználati díj hozzáadva a korrekciós elszámolásokból eredő 

biztosítéki részt
2
, amelyek együttes összegének 110%-os érétkét kell venni, 

de legalább 40 millió HUF-ot 

E 

Rendszerhasználónak kiszámlázandó hathavi legmagasabb bruttó összegű 

rendszerhasználati díj hozzáadva a korrekciós elszámolásokból eredő 

biztosítéki részt2, amelyek együttes összegének 110%-os érétkét kell venni, 

de  legalább 50 millió HUF-ot 
1 

az elmúlt 12 naptári hónap alapján került meghatározásra, a +10% a teljes összegre értendő 
2 

Ezen biztosítéki rész a biztosíték meghatározását vagy módosítását megelőző 12 hónap, 

korrekciós elszámoláshoz köthető díjak (beleértve a korrekciós elszámoláshoz kapcsolódó 

rendszerhasználati díjakat is) mérlegéből számított összeg, amennyiben a mérleg eredménye 

alapján a Földgázkereskedő tartozott többletfizetéssel az Elosztó részére. Amennyiben a 

mérleg eredménye alapján az Elosztó tartozott többletfizetéssel a Földgázkereskedő részére, 

vagy a mérleg eredménye 0 (nulla), akkor korrekciós elszámolásokból eredő biztosítéki rész 0 

(nulla). 

 

4.1.5 Kizárólag gázév negyedévére/hónapjára/napjára szóló lekötést biztosító 

határozott időtartamú rendszerhasználati szerződés biztosítékául az Elosztó által 

a Rendszerhasználótól igényelendő szerződéses biztosítékok mértéke 

 

Negyedéves lekötés esetén a pénzügyi biztosíték összegek tarifatípusonként az alábbiak: 

 

Tarifatípus  Összeg 

GL20A 40 000 Ft 

GL20A____R 33 000 Ft 

                                                           
 



GN20A 104 000 Ft 

GN20A____R 61 000 Ft 

GRL20A 5 000 Ft 

GRL20F 132 000 Ft 

GRN1_5 1 298 000 Ft 

GRN1_5_SZ 43 624 000 Ft 

GRN1_5_TH 547 000 Ft 

GRN1A_KSZN 248 000 Ft 

GRN2_1 273 000 Ft 

GRN2_1_SZ 132 000 Ft 

GRN2_1_TH 164 000 Ft 

GRN20 30 000 Ft 

GRN20A 67 000 Ft 

GRN20A___R 56 000 Ft 

GRN2A_KSZN 83 000 Ft 

GRN5F 24 378 000 Ft 

GRN5F_SZ 970 000 Ft 

GRN5F_TH 7 783 000 Ft 

 

 



Havi lekötés esetén a pénzügyi biztosíték összegek tarifatípusonként az alábbiak: 

 

Tarifatípus  Összeg 

GL20A 40 000 Ft 

GL20A____R 33 000 Ft 

GN20A 104 000 Ft 

GN20A____R 61 000 Ft 

GRL20A 5 000 Ft 

GRL20F 132 000 Ft 

GRN1_5 1 298 000 Ft 

GRN1_5_SZ 43 624 000 Ft 

GRN1_5_TH 547 000 Ft 

GRN1A_KSZN 248 000 Ft 

GRN2_1 273 000 Ft 

GRN2_1_SZ 132 000 Ft 

GRN2_1_TH 164 000 Ft 

GRN20 30 000 Ft 

GRN20A 67 000 Ft 

GRN20A___R 56 000 Ft 

GRN2A_KSZN 83 000 Ft 

GRN5F 24 378 000 Ft 

GRN5F_SZ 970 000 Ft 

GRN5F_TH 7 783 000 Ft 

 

 

 

A kizárólag napi rendszerhasználati szerződéssel rendelkező rendszerhasználók, a havi 

lekötéssel rendelkező rendszerhasználóktól kért összeg 1/20-ad részét kötelesek óvadékként 

az Elosztó számlájára utalni. Az óvadék kizárólagosságát az indokolja, hogy a napi kapacitás 

lekötés végső határideje és a kapacitás igénybevétele közt rövid az idő, mely egyéb pénzügyi 

biztosíték adására nem elegendő.  

 

 

 

4.2 Biztosítékok 

 

Az értékelési szempontok alapján az Elosztó meghatározza, és elektronikuslevél formájában 

kéri a Rendszerhasználótól a biztosíték nyújtását. Rendszerhasználói kérelemre az Elosztó a 

biztosíték összegét felülvizsgálja, és elbírálja a kérelmet.  



A biztosíték összegének változtatása csak az alábbiakban felsorolt vezetők írásos utasítása 

alapján lehet: 

1. EKO Igazgatóság 

2. Hálózati Tervezési Osztály vezető 

3. Hálózati Ügyfélkapcsolatok Osztály vezető 

 

4.2.1  Biztosítékok bekérése a Rendszerhasználótól 

 

Az értékelési szempontok alapján az Elosztó a legrosszabb eredményű értékelési mutatót 

veszi figyelembe.  

Az értékelés alapján, a Rendszerhasználótól igényelhető biztosítékok, melyek a Szerződésben 

foglalt ügyletek teljesítését biztosítják: 

 

4.2.2 Szerződéses biztosíték bekérése és bankgarancia nyilatkozat 

Ha az értékelés alapján szerződéses biztosíték kérését kell megkérni (ez történhet többek 

között, de nem kizárólagosan azért, mert eddig a szerződéses biztosíték bekérésére nem került 

sor, de azért is, mert az Elosztónak nyújtott szerződéses biztosíték nem elegendő az új 

értékelési eredmények alapján), a HÜO elektronikus levél formájában felszólítja a 

Rendszerhasználót, hogy a szerződéses biztosítékot küldje meg az Elosztó részére. 

 

Bankgarancia nyilatkozatot (1. sz. melléklet) csak magyarországi székhellyel rendelkező 

banktól, illetve Európai Uniós tagállamban található bank magyarországi fióktelepétől kapott 

olyan fizetési bankgarancia fogadható el, amelyben a bank egyoldalúan, feltétlenül, 

visszavonhatatlanul és konkrét összegben meghatározott kötelezettséget vállal arra, hogy az 

alapjogviszony vizsgálata nélkül az Elosztó írásos igénybejelentésére fizetést teljesít. 

Bankgarancia lehívását a HÜO vezető kezdeményezi az EHU TRM felé. A bankgarancia 

bekéréséről a KKSZ értesítést kap. 

Elosztó fenntartja a jogát arra, hogy amennyiben valamely Szerződés biztosítékául 

bankgaranciát igényel a Rendszerhasználótól, akkor - egyoldalú döntése alapján - a jelen 

utasítás mellékletét képező bankgarancia-minta tartalmától és/vagy formájától eltérő tartalmú 

és/vagy formájú bankgaranciát kérjen, vagy fogadjon be a Rendszerhasználótól. 

 



4.2.3 Belföldi székhellyel rendelkező minősített banknál vezetett bankszámlán 

elhelyezett banki letét 

Belföldi székhellyel rendelkező minősített banknál vezetett bankszámlán elhelyezett banki 

letét: az Elosztó, a szerződést megkötő Rendszerhasználó és a bank közötti háromoldalú letéti 

szerződéssel jön létre, és amelyet a szerződést megkötő Rendszerhasználó a letéti 

szerződésben meghatározott időpontig kizárólag a Szerződésből származó fizetési 

kötelezettségeinek biztosítékaként használhatja fel, és amelynek alapján a bank első 

felhívására az alapjogviszony vizsgálata nélkül és a szerződést megkötő Rendszerhasználó 

minden további esetleges nyilatkozatára tekintet nélkül, a lehívási értesítő kézhezvételtől 

számított 3 (három) banki munkanapon belül átutalja a lehívásban foglalt összeget a 

lehívásban megjelölt bankszámlára. 

Ha az Elosztó banki letét rendelkezésre bocsátását írja elő, ezt a kötelezettséget azon a napon 

lehet teljesítettnek tekinteni, amikor a szerződést megkötő Rendszerhasználó, a bank és az 

Elosztó között az utóbbi által előírt letéti összegre vonatkozó letéti megállapodás érvényesen 

és hatályosan létrejött, és a letét összegét a letéti megállapodásban meghatározott 

bankszámlán jóváírták. 

Ezen szabályok alkalmazásában „belföldi székhellyel rendelkező minősített bank”-nak 

minősülnek a belföldi székhellyel rendelkező, és a Magyar Bankszövetség 2008. december 

31-én, illetve az ezt követően összeállított tagsági listáján szereplő, legalább 50 mrd Ft 

mérlegfőösszeggel rendelkező pénzintézetek. Az Elosztó fenntartja magának a jogot arra, 

hogy a pénzpiaci körülmények változása esetén a banki minősítés kritériumait 

megváltoztassa. 

 

4.2.4 Egyéb biztosítékok 

 

A Rendszerhasználó által fizetett óvadék. Az óvadékra vonatkozó kötelezettséget azon a 

napon lehet teljesítettnek tekinteni, amikor a szerződést megkötő Rendszerhasználó és az 

Elosztó között az utóbbi által előírt óvadéki összegre vonatkozó óvadéki szerződés (2. sz. 

melléklet) érvényesen és hatályosan létrejött, és az óvadék összegét az óvadéki szerződésben 

meghatározott bankszámlán jóváírták. 

Az óvadéki szerződés kötését (a HÜO-tól kapott információk alapján) és teljesítésének 

követését, a nyújtott óvadék kezelését (lehívását, feltöltésére való felszólítást) a KKSZ végzi 

az EÜS UT-175 Kereskedői és felhasználói letét lehívása c. utasítás szerint. 

 

Elosztó fenntartja a jogát arra, hogy amennyiben valamely Szerződés biztosítékául óvadékot 

igényel a Rendszerhasználótól, akkor - egyoldalú döntése alapján - a jelen utasítás mellékletét 

képező óvadéki szerződés-minta tartalmától és/vagy formájától eltérő tartalmú és/vagy 

formájú óvadékot kérjen, vagy fogadjon be a Rendszerhasználótól. 

 
A rendszerhasználó anyavállalata általi készfizető kezességvállalás,  

amelynek esetében a Rendszerhasználó anyavállalata közjegyzői okirat szabályszerű 

aláírásával visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy a Rendszerhasználó fizetési 

kötelezettségének késedelme esetén az Elosztó első felhívására annak kézhezvételétől 

számított 5 napon belül megfizeti a Rendszerhasználó tartozását.  

Az anyavállalat készfizető kezességvállalására vonatkozó kötelezettséget azon a napon lehet 

teljesítettnek tekinteni, amikor a Rendszerhasználó az anyavállalata által szabályszerűen aláírt 



készfizető kezességvállalásra vonatkozó jognyilatkozat egy eredeti példányát az Elosztónak 

átadta. Az anyavállalati készfizető kezességvállalást kizárólag olyan anyavállalat részéről áll 

módunkban elfogadni, amely európai székhellyel rendelkezik, az elmúlt 5 gazdasági évében 

rendelkezett leadott pénzügyi beszámolóval és legalább átlag feletti hitelképességgel bír. 

 

Az Elosztó fenntartja magának a jogot, hogy a felek szerződéses kapcsolatának időtartama 

alatt bármikor, vagy amennyiben a Rendszerhasználó a fizetési kötelezettségét egymást 

követő 2 (kettő) számlázási ciklusban vagy 6 hónapon belül 2 alkalommal nem, vagy 

részlegesen teljesíti (számlakifogás esetén a nem vitatott rész teljesítésének elmaradása 

nemteljesítésnek minősül), vagy a biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettségét a 

Rendszerhasználó nem teljesíti, azonban a felek a szerződést ettől függetlenül hatályba 

léptették, vagy hatályát fenntartották, úgy a biztosítéki besorolást megváltoztathatja, vagy azt 

elvégezheti és a megváltoztatás vagy megállapítás közlésének kézhezvételétől kezdődően a 

Rendszerhasználó 15 napon belül köteles ennek megfelelően a biztosítékot lecserélni.  

 

A Rendszerhasználó által nyújtott bármely fajta biztosíték dokumentálását a HÜO végzi az 

okiratok eredeti példányának lefűzésével. 

 

4.2.5  A szerződéses biztosíték módosítása 

 

A szerződést megkötő Rendszerhasználó által nyújtott szerződéses biztosítékot kizárólag az 

Elosztó előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet módosítani, illetve a lejárat előtt megszüntetni. 

 

Ha a szerződéses biztosíték módosítását a Rendszerhasználó kereskedőváltásra hivatkozással 

indítványozza az erre vonatkozó javaslat átvételét követően az Elosztó kockázatelemzést 

végezhet a jelen utasításban írtak szerint, és a szerződéses biztosíték összegének növelésére 

hívhatja fel a Rendszerhasználót, vagy a szerződéses biztosíték összegének csökkentéséről 

dönthet. 

 

Az Elosztó a jelen utasításban írtak szerinti módon bármikor elvégezhető kockázatelemzés 

alapján hatályban lévő szerződéses biztosíték megléte esetén is jogosult arra, hogy a hatályos 

szerződéses biztosíték helyett más szerződéses biztosítékot kérjen, vagy a hatályos 

szerződéses biztosíték rendelkezéseinek szigorítását kérje, melynek a Rendszerhasználó a 

felhívástól számított 8 (nyolc) munkanapon belül köteles eleget tenni. Ha a szerződést 

megkötő Rendszerhasználó az erre vonatkozó felhívásnak nem tesz eleget, úgy az Elosztó 

jogosult a földgáz-elosztóvezetékhez való hozzáférést felfüggeszteni. 

 

4.2.6 A szerződéses biztosíték rendelkezésre tartási időtartama 

 

Egy vagy több gázéve is felölelő határozott, vagy határozatlan idejű rendszerhasználati 

szerződés esetében a szerződést megkötő Rendszerhasználó által az első gázév, vagy - gázév 

közbeni szerződéskötés esetén - a gázévből hátralévő időszak (továbbiakban egységesen: 

„gázév”) szerződéses biztosítékául adott szerződéses biztosíték rendelkezésre állásának első 

napja az adott szerződéses biztosítékra vonatkozó okiratokban meghatározott nap azzal, hogy 

legkésőbb a szerződés szerinti szolgáltatás megkezdését megelőző 15. munkanapon már 

rendelkezésre kell állnia az Elosztónál a szerződéses biztosítéknak. 

Az egyes gázévekre, mint a szerződéses biztosítékokkal érintett szerződési időszakokra 

vonatkozó adott szerződési biztosítékok rendelkezésre állását a tárgyi gázév lejártát, illetve ha 



a rendszerhasználati szerződés gázév lejártát megelőzően szűnik meg, akkor a megszűnés 

napját követő 90. (kilencvenedik) naptári napig köteles biztosítani a Rendszerhasználó.  

 

Amennyiben a rendszerhasználati szerződés több gázévet is felölelő határozott, vagy 

határozatlan időtartamú, melynek keretében a Rendszerhasználó minden egyes gázévre 

vonatkozóan külön köteles a lekötési igényeit rendezni az Elosztóval, úgy a második gázévtől 

kezdődően, az egyes gázévekre  vonatkozó szerződéses biztosítéknak a jelen utasítás alapján 

megállapított mértékét és biztosítéki formáját a tárgyi gázévet megelőző 45. napjáig az 

Elosztó köteles meghatározni, és közölni a Rendszerhasználóval, melyet a Rendszerhasználó 

köteles tudomásul venni. A meghatározott, tárgyi évre vonatkozó szerződéses biztosítékot a 

Rendszerhasználó legkésőbb a tárgyi gázévet megelőző 15. (tizenötödik) munkanapig köteles 

biztosítani és az Elosztó részére rendelkezésre bocsátani, köteles azt a tárgyi gázévet követő 

90. (kilencvenedik) napig folyamatosan biztosítani és fenntartatni.  

 

Amennyiben csak negyedéves/havi/napi rendszerhasználati szerződés van hatályban a 

Rendszerhasználó és az Elosztó között, úgy az azt biztosító szerződéses biztosíték nyújtása 

kizárólag óvadék formájában lehetséges. Az óvadéki összeget legkésőbb a kapacitáslekötési 

időszakot megelőző 3. (harmadik) munkanapig biztosítania kell a Rendszerhasználónak az 

Elosztó részére, kivéve napi kapacitáslekötés esetén.  

A negyedéves rendszerhasználati szerződés esetében egy havi becsült számlának megfelelő 

óvadéki összeg biztosítása szükséges, melyet az Elosztó jogosult az előző évi legmagasabb 

havi számla alapján meghatározni. 

 

Amennyiben a Rendszerhasználó csak napi rendszerhasználati szerződéssel rendelkezik, úgy 

óvadék nyújtására kötelezett, melyet legkésőbb az igény benyújtásával egyidejűleg elutalnia, 

valamint erről az igazolást az Elosztó felé továbbítania szükséges. A napi, illetve a havi 

kapacitáslekötések esetében a rendeletnek megfelelően kerül meghatározásra a biztosíték, 

összege, mely az alábbit mondja ki:  

Havi, napi, napon belüli kapacitás-lekötés esetében a szerződéses biztosíték összegének 

fedezetet kell nyújtania legalább a rendszerhasználó által lekötött havi vagy napi kapacitások 

kapacitásdíjának teljes összegére, valamint a lekötés alapján számított forgalmi díj összegére 

a rendszerüzemeltető üzletszabályzatában meghatározott feltételek szerint. 

 

Az Elosztó a havi/napi kapacitáslekötéshez az óvadékot az előző év fogyasztási 

mennyiségeinek, felhasználási hely csúcskapacitásának, legmagasabb számláinak alapján, a 

Rendszerhasználó és a felhasználó korábbi tartozását, nemfizetését figyelembe véve 

határozhatja meg. Az Elosztó jogosult tarifatípusonként lekötött kapacitásonként csoportokat 

alkotni, és nem rendszerhasználónként, hanem az adott csoportokra egységesen értendő 

óvadéki összeg meghatározására. Elosztó jogosult az óvadéki összeg meghatározásakor 

legmagasabb számlával rendelkező csoporttag számláit alapul venni, hogy ezáltal a Vhr 86. § 

(4) bekezdésének minden körülmények közt megfeleljen.  

 

A csak napi vagy csak havi rendszerhasználati szerződéssel rendelkező Rendszerhasználó 

részére a szükséges óvadék összegét az Elosztó elektronikus levélben kérésre megküldi, vagy 

a honlapján hozzáférhetővé teszi.  

 

Az Elosztó jogosult a meghatározott óvadéki összeget a gázév során bármikor felülvizsgálni, 

és azt megváltoztatni, természetesen az érintettek tájékoztatása mellett. 

Amennyiben a Rendszerhasználó nem tesz eleget a szerződéses biztosíték kiegészítési 

kötelezettségének, úgy az Elosztó jogosult a rendszerhasználati szerződést 15 napos 



határidővel felmondani, egyben jogosult a földgáz-elosztóvezetékhez való hozzáférést 

felfüggeszteni. 

 

 

4.2.7 A szerződéses biztosíték felhasználása 

 

Az Elosztó a szerződéses biztosítékokat az ezekre vonatkozó okiratok eltérő rendelkezése 

hiányában akkor jogosult részben vagy teljes egészében felhasználni, ha a szerződést megkötő 

Rendszerhasználó a szolgáltatás kiszámlázott és esedékessé vált ellenértékét a fizetési 

határidő leteltét követő első fizetési értesítés ellenére, annak kézhezvételétől számított 5 

napon belül nem fizeti meg. 

Az Elosztó a szerződéses biztosítékot a bruttó számlatartozáson felül az esetlegesen felmerülő 

és a szerződést megkötő Rendszerhasználó által meg nem fizetett késedelmi kamatokra, 

kötbérekre, díjakra (beleértve a pótdíjat is, valamint a korrekciós elszámoláshoz kapcsolódó 

/beleértve a korrekciós rendszerhasználati díjakat és forgalmi díjakat egyaránt/ és egyéb 

elszámolásokhoz köthető tételek) és egyéb járulékos költségekre (beleértve a behajtási és 

végrehajtási költségeket) is lehívhatja. 

 

4.2.8 Feltöltési kötelezettség 

 

Bankgarancia, banki letét és óvadék esetén a szerződést megkötő Rendszerhasználó a 

szerződéses biztosíték Elosztó általi teljes vagy részleges felhasználását követő 5 

munkanapon belül köteles a szerződéses biztosíték összegét a szerződéses biztosítékra 

vonatkozó okiratban eredetileg meghatározott szintre feltölteni. 

 

Ha a szerződést megkötő Rendszerhasználó a feltöltési kötelezettségét nem teljesíti, az 

Elosztó a rendszerhasználati szerződés alapján nyújtott szolgáltatás felfüggesztésére történő 

figyelmeztetéssel írásban felszólítja a kötelezettség teljesítésére. 

 

 

5 Kockázatelemzés 

 

A szabályozás egyértelműen meghatározott felelősségi körökkel, döntési kompetenciákkal 

teljes körűen felöleli a BIR kezelési folyamat egészét. Egyértelmű, átlátható, kiszámítható 

működést, nyomon követést biztosít a szabályozó rendelkezések teljes életciklusa alatt.  

 

Az utasítás bevezetésével:  

 minimalizálásra kerülnek a pénzügyi kockázatok 

 a kapacitástermékek mindegyike rendelkezhet pénzügyi biztosítékkal 

 átlátható és kiszámítható a pénzügyi biztosíték összege 

 megalapozott és körültekintő kockázati elemzés kerül végrehajtásra 

 egyértelművé válik az egyes szakterületek szerepe. 

 

 

6 A szabályozott tevékenység felügyelete 

 

 



6.1 Folyamat, tevékenység mérése, visszamérés módja; felelőse 

 

A munkavállalók felelőssége, hogy rendelkezésre bocsássanak minden olyan tőlük elvárható 

és tudomásukra jutott információt, amely ahhoz szükséges, hogy a HÜO, valamint az EÜS 

KKSZ, képes legyen a Rendszerhasználó hitelképességét felmérni és folyamatosan nyomon 

követni.  

Az EHU TRM munkatársának felelőssége, hogy a rendelkezésére bocsátott információk 

alapján meghatározza a rendszerhasználók kockázati besorolását. 

A HÜO munkatársának felelőssége, hogy a rendelkezésére bocsátott információk alapján a 

mindenkor hatályos jogszabályok, illetve a földgázelosztói engedélyes üzletszabályzata 

alapján döntsön a fizetési biztosíték, anyavállalati garancia bekéréséről a 

Rendszerhasználótól. 

Az EÜS kintlévőségkezelő munkatárs felelőssége, hogy közreműködjön a késedelmes 

követelések minél hatékonyabb behajtásában mindazon információk alapján, amelyeket a 

HÜO munkatársa a rendelkezésére bocsájtott az Elosztó és a Rendszerhasználó üzleti 

érdekeinek figyelembevételével. Az EÜS kintlévőség kezelő szervezet munkatársa a hozzájuk 

tartozó cégekről minden olyan tőlük elvárható és tudomásukra jutott információt a HÜO 

munkatársa és az EHU TRM rendelkezésére bocsát, amely ahhoz szükséges, hogy a 

kockázatkezelési csoport képes legyen az üzleti hitelképességet felmérni és folyamatosan 

nyomon követni. 

Az EÜS számlázási szervezet munkatársánakfelelőssége, hogy havonta megadja az egyes 

Rendszerhasználóknak közvetetten számlázott havi, RHD alapú energiaforgalmat (MJ/óra) 

Az Elosztó vezérigazgatójának, vezérigazgató-helyetteseinek, a Hálózati Tervezési Osztály 

vezetőjének, a Hálózati Ügyfélkapcsolati Osztály vezetőjének, az EÜS ügyvezetőinek és az 

EÜS KKSZ, EÜS Számlázás, valamint az EÜS KÜK vezetőinek a felelőssége, hogy az 

utasítást betartsák és betartassák. 

 

 

6.2 Eltérések kezelése 

 

Amennyiben egy Rendszerhasználó kockázati értékelés valamilyen okból kifolyólag nem 

megoldható, esetleg nem áll rendelkezésre kellő idő, akkor a 4.1.3-as pontban megjelölt 

vezetők engedélyezhetik a kockázatelemzés elhagyását és a biztosíték értékének 

meghatározását, jelen utasítás szabályai szerint.  

A 3.2-es pontban megjelölt vezetők döntése alapján a biztosítékok formája és összege 

változtatható.  

 

7 Hivatkozások és kapcsolatok 

 

A rendelkezés hivatkozott BIR-jei: 

- UT-175 Kereskedői letét lehívása 

 

Egyéb kapcsolódó szabályozók: 



-  IE-020 Kockázatkezelési Irányelv 

 

8 Mellékletek  

 

Azonosító Megnevezés 

 1. sz. melléklet: Bankgarancia nyilatkozat- sablon 

 2. sz. melléklet: Óvadéki szerződés- minta 

 



1. sz. melléklet 

BANKGARANCIA NYILATKOZAT  

bankgarancia száma:  

 

Címzett:  

 

Cégnév: 

Cégjegyzékszám: 

Székhely:    
(a továbbiakban: a "Kedvezményezett")  

Kibocsátó: 

…. 

(a továbbiakban: a "Bank") 

 

Megbízó:  

 

Cégnév:  

Cégjegyzékszám: 

Székhely:  

 

(a továbbiakban: a "Megbízó")  

 

Megbízó értesített bennünket, hogy Önök, mint Kedvezményezett és a Megbízó között a 

Kedvezményezettnél … számon nyilvántartott, a …  közötti időtartamra, Rendszerhasználati 

Szerződés (a továbbiakban: a "Szerződés") valamint a gázév során negyedéves, havi vagy 

napi Rendszerhasználati szerződés lép/lépett hatályba, és a Szerződés(ek) alapján a 

Kedvezményezett általi teljesítésnek előfeltétele a jelen bankgarancia (a "Garancia") 

kibocsátása. 

1. A Megbízó megbízásából ezennel legfeljebb …,- HUF, azaz … forint összeg (a 

továbbiakban: a "Garancia Összeg") erejéig az alapjogviszony vizsgálata nélkül, és 

tekintet nélkül a Megbízó, a Bank vagy bármely harmadik személy ellenvetéseire, 

kifogásaira visszavonhatatlanul és feltétel nélkül garanciát vállalunk a Kedvezményezett 

javára a Megbízónak a Szerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettségére (ideértve 

különösen, de nem kizárólagosan tőkeérték, ÁFA, késedelmi kamat és egyéb járulékos 

költségek, beleértve a behajtási és végrehajtási költségeket is, valamint a korrekciós 

elszámoláshoz kapcsolódó és egyéb elszámolásokhoz köthető tételek). 

 

2. E Garancia alapján a Bank a Kedvezményezett első írásbeli felszólítása (a továbbiakban: a 

"Lehívás") alapján a Kedvezményezett által megjelölt összegben, de összesen legfeljebb 

a Garancia Összeg erejéig, az alapjogviszony vizsgálata nélkül és a Megbízó, a Bank vagy 

bármely harmadik személy általi kifogásra való tekintet nélkül, fizetést teljesít a 



Kedvezményezett javára a Lehívás kézhezvételét követő 3 (három) banki munkanapon 

belül, átutalással, Kedvezményezett által a Lehívásban megjelölt bankszámlaszámra, 

feltéve, hogy (a) a Lehívásban a Kedvezményezett kijelenti, hogy a Megbízó nem 

teljesítette vagy nem szerződésszerűen teljesítette a Szerződésekből eredő valamely lejárt 

fizetési kötelezettségét a nem teljesített Szerződés fentebb írt számának feltüntetésével; és 

(b) a Lehívásban (a fenti bankgarancia szám megjelölésével) hivatkoznak jelen 

Garanciánkra; és (c) a Lehívás eredeti példányát legkésőbb a Lejárati Időpontig eljuttatták 

a Bank fent megjelölt címére, azaz … nevére és címére és (d) a Lehívást aláíró személyek 

aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét a Kedvezményezett hitelt érdemlő módon 

bizonyította (15 napnál nem régebbi cégkivonatával és az aláíró személyekre vonatkozó 

aláírási címpéldánnyal vagy számlavezető bankjának megfelelő igazolásával). 

 A Bank telefonon, e-mailen vagy telefaxon érkező fizetési felhívást nem fogad el. 

3. A Jelen Garancia kibocsátásával kapcsolatosan felmerülő valamennyi díjat és költséget, 

beleértve a Lehívások teljesítésével kapcsolatos valamennyi díjat és költséget is, a 

Megbízó viseli. 

4. A Banknak a Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettsége kizárólag a 

Kedvezményezett írásbeli Lehívása alapján teljesített fizetések összegével csökkenthető. 

Jelen Garancia részletekben is igénybe vehető. Jelen bankgarancia alapján teljesített 

valamennyi kifizetés a bankgarancia összegét automatikusan csökkenti. 

5. Bank a jelen Garancia 2. pontjában vállalt fizetési kötelezettségét mindenféle adó, vám, 

járulék és díj levonása nélkül teljesíti. 

6. Jelen bankgarancia nem átruházható, az abból származó jogok nem engedményezhetőek, 

Bankunk csak a Kedvezményezett javára teljesít kifizetést. 

7. A jelen Garancia xxxx.xx napján lép hatályba. A Garancia minden további értesítés nélkül 

automatikusan hatályát veszti, amennyiben Önök a jelen Garancia eredeti példányát 

visszajuttatják Bankunkhoz, de legkésőbb xxxx.xx.xx.  napján budapesti idő szerint déli 

12.00 órakor (a továbbiakban: „Lejárati Időpont"). A Lejárati Időpontot követően kézhez 

vett Lehívások alapján a Bank nem teljesít fizetést. 

 

8. Jelen Garancia tekintetében a magyar jog az irányadó. 

 

Kelt, Budapest, ……………….. 

 

Bank neve 

 

 

Kapcsolattartó neve: ………………………. 

tel:…………………………………………….. 

fax:………………………………………….. 

 

 

……………………………     ……………………… 

[aláíró neve 

beosztása] 

 



2. számú melléklet 

Óvadéki szerződés 

 

 

létrejött egyrészről  …. (Székhely: … adószám: …; cégj. szám: …), mint letevő (a 

továbbiakban: Letevő), másrészről  

 

E.ON … Gázhálózati Zrt. (Székhely: …, adószám: … ; cégj. szám: …), mint óvadéki jogosult 

(a továbbiakban: Jogosult)  

 

 

között a mai napon, az alábbi feltételekkel.  

 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük a Jogosultnál … számon xxxx.xx.xx. napon 

határozatlan/…. - …. közötti határozott időszakra szóló Rendszerhasználati szerződés (a 

továbbiakban: a "Szerződés") megkötésére került sor, és a Szerződés alapján a Letevő általi 

teljesítésnek feltétele a jelen óvadéki szerződés megkötése, az óvadék rendelkezésre 

bocsátása, egyszersmind annak a Szerződésben és a jelen szerződésben írtak szerinti 

folyamatos fenntartása. 

Az óvadék nyújtása nem érinti a Letevőnek a Jogosulttal szemben a Szerződés alapján 

fennálló kötelezettségeit és a Jogosultnak a Letevővel szemben a Szerződés alapján fennálló 

jogait. 

 

2. Letevő a Szerződéssel szabályozott jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségeinek (így 

különösen, de nem kizárólagosan rendszerhasználati díjak, beleértve a pótdíjak, utólagos 

kapacitásdíjak megfizetését is, továbbá a kapcsolódó ÁFA, késedelmi kamat és egyéb 

járulékos költségek, az esetleges hátralékok behajtásával kapcsolatos behajtási és végrehajtási 

költségeket is, valamint a korrekciós elszámoláshoz kapcsolódó és egyéb elszámolásokhoz 

köthető tételek), valamint a 7. pontban írtak szerinti fizetési kötelezettségei (továbbiakban 

egységesen: fizetési kötelezettség) teljesítésének a biztosítékául köteles  … - Ft, azaz … 

forint összegű óvadékot elhelyezni a Jogosultnak az … Banknál vezetett …. számú 

alszámláján, jelen szerződés hatályba lépését követő 2 (kettő) naptári napon belül.  

Az óvadéki összeg megfelelő kezelése érdekében a Letevő a … hivatkozási adatot és az 

„óvadék megállapodás alapján” megjelölést az átutalási megbízás közlemény rovatában 

köteles feltüntetni. A Jogosult az óvadék összegét elkülönített számlán tartja nyilván. 

Szerződő felek kijelentik, hogy a Szerződés alapján a Jogosult a Szerződés biztosítékának 

formáját, illetve összegét a Szerződés hatálya alatt a Szerződésben írtak szerint jogosult 

módosítani, ezért amennyiben a Szerződés hatálya alatt a Jogosult módosítja az óvadék 

összegét, úgy annak is köteles haladéktalanul eleget tenni a Letevő, azaz haladéktalanul 

köteles az óvadék módosított összegét a jelen szerződésben írtak szerint a Jogosult részére 

rendelkezésre bocsátani.  

 

3. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Letevő a Szerződésből, vagy annak esetleges 

megszegéséből eredő bármely fizetési kötelezettségét elmulasztja határidőben teljesíteni, a 

Jogosult az óvadék összegét jogosult felhasználni a lejárt fizetési határidejű fizetési 

kötelezettség kiegyenlítésére. A felhasználásról a Jogosult a Letevőt haladéktalanul értesíteni 

köteles. 



4. Amennyiben a Jogosult az óvadékot, vagy annak egy részét a Letevő késedelmes teljesítése 

miatt felhasználta, a felhasználást követő 5 (öt) munkanapon belül a Letevő köteles az 

óvadékot, a Jogosult fenti számlaszámára való átutalással a felhasznált összeggel kiegészíteni. 

Amennyiben a Letevő az óvadék teljes összegének rendelkezésre állását a fenti határidőn 

belül nem biztosítja, visszapótlási kötelezettségének teljesítésére a Jogosult felszólítja.  

Letevő tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljes időbeli hatálya alatt, továbbá a Szerződés 

hatályának megszűnését követő 90 napig az óvadék teljes összegét köteles a jelen 

szerződésben meghatározottak szerint, a Jogosult számláján fenntartani. Az óvadékkal, illetve 

annak rendelkezésre állásával, fenntartásával és felhasználásával kapcsolatos valamennyi díjat 

és költséget a Letevő viseli. 

 

5. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a felek általi aláírás napján lép hatályba, és minden 

további értesítés nélkül hatályát veszti a Szerződés megszűnését követő 91. napon azzal, hogy 

a Szerződések időbeli hatálya alatt keletkezett lejárt fizetési határidejű fizetési kötelezettségek 

az Óvadék összegéből a fenti határidő lejártát követően is kiegyenlíthetőek. 

 

6. Felek megállapodnak, hogy az óvadéki szerződés időbeli hatályának lejártát követően, és a 

2. pontban foglalt fizetési kötelezettségek kiegyenlítését, illetve a Szerződés szerződésszerű 

teljesítését követően a Jogosult köteles az óvadék teljes, vagy esetlegesen abból történt 

kiegyenlítést követő maradvány összegével elszámolni, és azt Letevő részére ... Banknál 

vezetett … számú számlára kamatmentesen visszautalni.  

6.1.  A Felek megállapodása szerint a Jogosult az óvadék összege után a Letevőnek kamatot 

nem fizet, az óvadék rendelkezésre állása folytán esetlegesen keletkező bármely kamatok a 

Jogosultat illetik meg. 

6.2.A Jogosult jelen pont szerinti visszafizetési kötelezettségét a Letevő … számú 

bankszámlájára történő átutalással teljesíti. 

 

7. Letevő jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az óvadék a Szerződésben 

szabályozott bármely jogcímű fizetési kötelezettségei biztosítására, a keletkező fizetési 

kötelezettségei jogi sorsát osztó járulékos jellegű biztosíték, vagyis olyan meghatározott céllal 

lekötött pénzeszköz, amely felett sem a Letevő, sem az esetleges végelszámolója, 

felszámolója a Szerződésből eredő fizetési kötelezettségek fennállása alatt nem rendelkezhet. 

Amennyiben a Letevő ellen csőd-, felszámolási-, végrehajtási- vagy törlési-eljárás indul, úgy 

az óvadék kiterjed mindazon szolgáltatás ellenértékének megfizetésére is, melyet a Jogosult 

már teljesített a Letevő felé, de még nem számlázott ki, vagy amelynek a fizetési határideje a 

cégjogi esemény kezdő napját megelőző napon még nem járt le. 

8. A jelen óvadéki szerződés az 1. pontban részletezett Szerződés elválaszthatatlan részét 

képezi.  

A jelen óvadéki szerződést a szerződő felek elolvasták, értelmezték, és azt, mint akaratukkal 

mindenben megegyező tartalmú okiratot a jogkövetelmények ismeretében írják alá.  

Kelt:  

……………………………….. 

Jogosult 

……………………………….. 

Letevő 



 


