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4. számú melléklet 

 

Szerződés minták 20 m3/óra alatti felhasználók esetén 

 

 

HATÁROZOTT IDEJŰ FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 

 

Amely létrejött, egyrészről 

 

Név: ALTEO Energiakereskedő Zrt. 

Székhelye: 1131 Budapest, Babér utca 1-5. 

Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-047253 

Adószáma: 23720448-2-41 

Bankszámlaszáma: 11794008-20540137-00000000 

Képviselője: Chikán Attila László, Kis Gergely 

 

mint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott működési engedéllyel 

rendelkező földgázkereskedő (a továbbiakban: „Eladó”) 

 

 

másrészről 

 

Név: 

 

Székhelye: 

 

Számlázási cím: 

 

Cégjegyzékszáma:   

Adószáma:   

Bankszámlaszáma:   

Képviselője:   

 

mint földgáz felhasználó (a továbbiakban: „Vevő”) 

(az Eladó és a Vevő a továbbiakban együttesen: a „Felek”) között az alulírott helyen és időben az 

alábbi feltételekkel: 

1. A jelen Határozott Idejű Földgáz-kereskedelmi Szerződés (a továbbiakban: „Egyedi 

Szerződés”) tárgya földgáz adásvétele a Vevő alább meghatározott felhasználási helye(i) 

vonatkozásában. Jelen Egyedi Szerződés alapján az Eladó kötelezettséget vállal a Vevő által 

jelen Egyedi Szerződésben megrendelt földgáz mennyiség leszállítására. A Vevő 
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kötelezettséget vállal a lekötött és leszállított földgáz átvételére és ellenértékének 

megfizetésére. 

2. A Vevő megbízása alapján eljárva az Eladó – a földgázelosztó engedélyesnél nyilvántartott 

vásárolt kapacitás mértékéig és terhére – a földgáz felhasználási helyre történő szállítását és 

szükség szerinti tárolását megbízottként az illetékes földgáztárolói, szállítási, 

rendszerüzemeltetői, illetve földgázelosztói engedélyessel a Vevő nevében megkötött 

megállapodások útján intézi. Az ellátást az Eladó a Vevő által – tájékoztató jelleggel – adott 

kapacitásnyilatkozat és a földgázelosztó által adott, a Felekre irányadó adott 

kapacitásnyilatkozat alapján biztosítja. A Vevő ezen szerződések megkötésére és a szerződések 

teljesítésére ezúton bízza meg az Eladót. 

3. Az Egyei Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Eladó Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal által jóváhagyott, mindenkor hatályos üzletszabályzata (a továbbiakban: 

„Üzletszabályzat”), és különösen annak III. részében meghatározott általános szerződési 

feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”). Az Üzletszabályzat és az ÁSZF rendelkezései a jelen 

Egyedi Szerződésben szabályozott jogviszonyban a Felekre nézve kötelező érvényűek. A Vevő 

jelen Egyedi Szerződés aláírásával kifejezetten kijelenti, hogy az aktuálisan hatályos 

Üzletszabályzatot teljes terjedelmében megismerte, az abban foglaltakat magára nézve 

kötelező érvényűnek elfogadja, és tudomásul veszi a mindenkor hatályosz Üzletszabályzat 

rendelkezéseinek jelen jogviszonyra történő alkalmazását. Felek megállapodnak, hogy 

amennyiben a jelen Egyedi Szerződés és az Eladó Üzletszabályzatának valamely rendelkezése 

egymástól eltér, úgy az adott kérdésben az Egyedi Szerződés rendelkezései irányadók. 

4. Az Egyedi Szerződésben foglalt jogviszonnyal kapcsolatos főbb adatok és feltételek: 

KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLYEK 

Eladó részéről:   

Név: 

 

Cím: 

 

E-mail: 

 

Telefon: 

 

Fax: 

 

Vevő részéről:   

Név: 

 

Cím: 

 

E-mail: 

 

Telefon: 

 

Fax: 

 

NYILATKOZATTÉTELRE JOGOSULT SZEMÉLYEK 

Eladó részéről:   

Név: 
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Cím: 

 

E-mail: 

 

Telefon: 

 

Fax: 

 

Vevő részéről:   

Név:   

Cím:   

E-mail:   

Telefon:   

Fax:   

NYILATKOZATTÉTELRE JOGOSULT SZEMÉLYEK 

Eladó részéről  

Név:  

Cím:  

E-mail:  

Telefon:  

Fax:  

Vevő részéről:  

Név:  

Cím:  

E-mail:  

Telefon:  

Fax:  

SZÁLLÍTÁSI IDŐSZAK 

Kezdete: 

 

Vége: 

 

SZERZŐDÉSES MENNYISÉG  

MWh/szerződéses 

időszak: 

 

Elosztórendszeri 

kapacitás lekötés mértéke 

A fogyasztási helyeknél jelölve. 

FELHASZNÁLÁSI HELY MEGHATÁROZÁSA 

Cím: 

 

    

POD:   

Elosztói Engedélyes: 
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Elosztórendszeri 

kapacitás lekötés 

(kWh/h): 

  

Fix RHD díj (Ft/hó):   

Forgalomarányos RHD 

díj (HUF/kWh): 

  

SZERZŐDÉSES ÁR 

Energiadíj egységára 

(HUF/kWh): 

  

Fix RHD díj (Ft/hó): A fogyasztási helyeknél jelölve. 

Forgalomarányos RHD 

díj (HUF/kWh): 

A fogyasztási helyeknél jelölve. 

TOLERANCIA SÁV 

Többletfogyasztás esetén 

%: 

 

Alulfogyasztás esetén %: 

 

FIZETÉSI FELTÉTELEK: 

Bázis Árfolyam    

Földgáz ár és 

forg.arányos RHD 

számla:   

Fix RHD számla:  

A szerződéses ár megfizetésére vonatkozó további rendelkezéseket az ÁSZF tartalmazza. 

 

5. A fenti rendszerhasználati díjak meghatározása a szerződéskötéskor hatályos, Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által határozattal megállapított egységárak, 

valamint a kapacitás adatok alapján történik. A földgáz ár nem tartalmazza az ÁFA-t (általános 

forgalmi adót) és a 2016. évi LXVIII. törvény által meghatározott jövedéki adót, az MSZKSZ 

tagdíjat, valamint a jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, 

díjakat, járulékokat és költségeket („Egyéb Költségek”). Az Egyéb Költségeket az Eladó az 

ÁSZF rendelkezései szerint számlázza tovább a Vevő részére, aki köteles azokat hiánytalanul 

megfizetni.  

6. A 4. pontban meghatározott Tolerancia Sávtól eltérő földgáz fogyasztás esetén a Mennyiségi 

Eltérés összege tekintetében Felek az ÁSZF-ben meghatározottak szerint számolnak el. Jelen 

Egyedi Szerződés 1. számú Melléklete tartalmazza a Vevő által az Egyedi Szerződés 

futamideje alatt az Eladótól igénybe venni kívánt földgáz mennyiség és teljesítmény részletes 

adatait. 
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7. A Vevő kijelenti és szavatolja, hogy nem minősül ajánlatkérőnek a Kbt. alapján, vagy ha 

ajánlatkérőnek minősül, akkor jelen Egyedi Szerződés megkötésére nem kell alkalmazni a Kbt. 

rendelkezéseit. 

8. A Vevő jelen Egyedi Szerződés aláírásával megbízza az Eladót, hogy a kereskedőváltással 

kapcsolatban a GET 31/A-C. §-ban foglaltak szerint nevében és érdekében korábbi 

földgázkereskedője és az érintett rendszerüzemeltető engedélyes(ek) előtt eljárjon. 

9. Az Kereskedő Eladó átvállalja a fogyasztás tervezését a Vevő a földgázfogyasztásával 

összefüggő tervezési, adatszolgáltatási tevékenységre. 

10. Jelen Egyedi Szerződés a Felek képviselői által történő aláírással jön létre, és az ÁSZF-ben 

meghatározott esetekben és feltételek mellett szűnik meg, illetve szüntethető meg. 

11. A jelen Egyedi Szerződésben külön nem definiált fogalmak a hatályos jogszabályokban, az 

Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban, valamint az Üzletszabályzatban meghatározott 

jelentéssel bírnak. 

12. A jelen Egyedi Szerződésben nem szabályozott – így különösen a szerződésszegés eseteire, 

jogkövetkezményeire, az adatvédelmi és adatkezelési rendelkezésekre, valamint a Felek 

jogállására, szavatossági nyilatkozataira vonatkozó – kérdésekben az Üzletszabályzat, annak 

5. számú függelékeként csatolt Adatkezelési Tájékoztató, illetőleg az ÁSZF szabályai 

kötelezően alkalmazandók.  

13. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy az Üzletszabályzat egyes pontjai, így különösen a III.1.5.3. 

és III.1.12.4. pontok eltérhetnek a tipikus szerződéses gyakorlattól. A Vevő jelen Egyedi 

Szerződés aláírásával kijelenti, hogy az Eladó tájékoztatását tudomásul vette, az 

Üzletszabályzat fent hivatkozott feltételeit kifejezetten elfogadja. 

A jelen Egyedi Szerződést, és annak 1. sz. Mellékletét a Felek arra jogosult képviselői, mint 

akaratukkal mindenben egyezőt alábbi napon jóváhagyólag írták alá: 

Kelt: Budapest,  

 

 ______________________ _____________________ 

 ALTEO Energiakereskedő Zrt.  

 Képv: Chikán Attila László, Kis Gergely 
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1. sz. Melléklet 

 

Szerződött mennyiségek a szállítási időszakra  

 

 Mennyiség (m3) 

Szerződött Éves 

Mennyiség Százaléka 

Szerződött Éves 

Mennyiség   

Minimum Éves 

Mennyiség   

Maximum Éves 

Mennyiség   

 

 

 


