FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI MINTA SZERZŐDÉS
a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló
217/2022 (VI.17.) Korm. rendelet alapján végső menedékesi ellátásra jogosult felhasználók részére
1. Szerződő felek
1.1. Kereskedő adatai:
Cégnév: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Székhely és levelezési cím: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., 1438 Budapest, Pf. 583
Kapcsolattartási telefonszám és e-mail-cím: +36 80 484 484, mvmfoldgazkkv@mvm.hu,
Számlavezető pénzintézet neve, bankszámlaszám: CIB Bank Zrt., 10700024-02568209-51200002
Cégjegyzék-/nyilvántartási szám: 01-10-140263
Adószám: 26713111-2-44
1.2. Felhasználó adatai:
Név:
Üzleti partner kód:
Székhely:
Számlatovábbítási és levelezési név, cím:
,
Cégjegyzék-/nyilvántartási szám:
Adószám:
továbbiakban együttesen: Felek
2. Előzmények
A Felek rögzítik, hogy a 217/2022 (VI.17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 8. § (5) bekezdése
alapján a Felhasználó – a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 32. § (1)
bekezdése szerinti jogosultsága alapján egyetemes szolgáltatóval fennálló – földgáz egyetemes
szolgáltatási szerződése 2022. augusztus 1. napjával megszűnt.
Tekintettel arra, hogy a Kereskedő 2022. július 31. napján egyetemes szolgáltatóként látta el
Felhasználót, a Korm. r. 8.§ (2) bekezdése alapján a Kereskedő végső menedékes jogintézmény
keretében végső földgázmenedékesként, a Szerződés 5. pontjában meghatározott időtartamban
biztosítja Felhasználó földgázellátását. A jelen Szerződés a Korm. r. 8. § (5) bekezdése szerinti végső
menedékesi ellátásra vonatkozó szerződés.
3. A szerződés tárgya
A jelen Szerződés alapján és a meghatározott feltételek szerint a Kereskedő eladja, a Felhasználó pedig
a 4. pontban meghatározott díj megfizetése ellenében megvásárolja a Kereskedő által rendelkezésre
bocsátott földgázt (Szolgáltatás).
A felhasználási hely(ek) részletes adatait (egyes mérési pontok azonosítóját, névleges teljesítményét,
az éves földgázmennyiséget, földgázelosztó megnevezését és műszaki jellemzőket) a Szerződés 1. sz.
melléklete tartalmazza.
Kereskedő teljes körű, az együttműködő földgázrendszer használatát is biztosító földgázellátást nyújt
Felhasználó részére, amire tekintettel Felhasználó az őt jogszabály alapján megillető, a jelen Szerződés
teljesítéséhez szükséges (szállítói, tárolói és elosztási) rendszerkapacitások tekintetében a
rendelkezési jogot átadja Kereskedő részére.
4. A Szolgáltatásért fizetendő díj meghatározásának módja, ár
A
fizetendő
alapdíjat
és
a
gázdíj
egységárát
a
Kereskedő
által
a
https://www.mvmnext.hu/egyetemesvaltozasok/vegsomenedekes-foldgaz internetes oldalon közzétett
hirdetmény tartalmazza. A szerződés létrejöttekor érvényes ár az ÁFA összegét nem tartalmazza.
A hirdetményben a Kereskedő meghatározza az egyes földgázelosztói működési területen
alkalmazandó tarifákat.
A Kereskedő jogosult az általa alkalmazott díjakat a szerződés időtartama alatt egyoldalúan módosítani.
A Kereskedő a módosított díjakat hirdetményben teszi közzé, meghatározva benne az alkalmazásának
kezdő időpontját.
Felhasználó köteles az Üzletszabályzat 7.5.2.4. pontja szerinti egyéb díjakat is (így különösen az
MSZKSZ díjat, a jövedéki adót, stb.) megfizetni a Kereskedő részére.

5. A Szerződés hatálya
Földgázellátás kezdő időpontja:
Szerződés lejáratának időpontja:

2022. augusztus 01.
2022. december 31.

A Szerződés a Korm. r. 8. § (5) bekezdése alapján 2022. augusztus 1. napjával a jogszabály erejénél
fogva jön létre és lép hatályba, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6:2. § (3) és 6:63. § (4) bekezdéseire.
A Felhasználó 2022. november 30. napjáig köteles a Kereskedőt írásban tájékoztatni a
gazmenedekes@mvm.hu e-mail címre küldött cégszerűen aláírt nyilatkozatával arról, ha a jelen
Szerződés határozott idejének elteltét követően földgázellátását más földgázkereskedővel kívánja
biztosítani. Amennyiben a Felhasználó tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja, úgy a Felek között
2023. január 1-jén földgázellátási jogviszony jön létre a Kereskedő Földgáz-kereskedelmi
Üzletszabályzatában (továbbiakban: Üzletszabályzat) meghatározott általános feltételek mellett. A
Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ily módon létrejött jogviszonyra irányadó földgázellátási
szerződés részletes feltételei az Üzletszabályzat általános feltételei alapján kialakított, az
Üzletszabályzat mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával kerülnek megállapításra.
A Kereskedő a Szerződés szerinti földgázmennyiség rendelkezésre bocsátását a földgázellátás kezdő
időpontjában kezdi meg.
A Felhasználóra az Üzletszabályzat 20 m3/h kapacitást meg nem haladó nem lakossági felhasználókra
(felhasználókra) vonatkozó általános szerződési feltételei (továbbiakban: Általános Szerződési
Feltételek) vonatkoznak. A Kereskedő Üzletszabályzata és az annak részét képező Általános
Szerződési Feltételek megtekinthetők a www.mvmenergiakereskedo.hu weboldalon. A Felhasználó
elismeri, hogy az Üzletszabályzatot és az annak részét képező Általános Szerződési Feltételek tartalmát
az ellátás kezdetét megelőzően megismerte, az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvénnyel
elfogadja. A Kereskedő fenntartja a jogot arra, hogy az Üzletszabályzatot és az annak részét képező
Általános Szerződési Feltételeket megváltoztassa. A Kereskedő a változásról a Felhasználót az
Üzletszabályzatban meghatározott módon tájékoztatja.
Jelen Szerződés alapján a Felhasználó részére a rendszerirányítási, földgázszállítási, -tárolási és
elosztási szolgáltatásokat biztosítottnak kell tekinteni.
6. A Szerződés megszűnése
A Szerződés határozott időtartamra jön létre és 2022. december 31. napján minden további
jognyilatkozat nélkül szűnik meg.
7. Az elszámolási és számlázási időszak időtartama, a számlázás módja
Elszámolás
A részszámlák korrekciójának elszámolása mérőállás alapján évente egyszer, a területileg illetékes
földgázelosztó üzletszabályzatában leírtak szerinti leolvasás alapján történik, ami alapján kiállításra
kerül a Felhasználó részére az elszámoló számla.
Felek rögzítik, hogy a mérőleolvasást a földgázelosztói engedélyes végzi. Felhasználó tudomással bír
arról, hogy Kereskedő a földgázelosztói engedélyestől az elszámolási mérési adatokat megkéri, azokat
tárolja, és a Felhasználó kijelenti, hogy ezen adatokat a Szerződés szerinti elszámolás alapjául
elfogadja.
Felek megállapodnak, hogy az alapdíj és a gázdíj elszámolása havonta történik.
Számlázás
Felek megállapodnak, hogy részszámlás elszámolás esetén a számlák kiállítására havi bontásban kerül
sor.
A számla minden esetben a 4. pontban foglaltaknak megfelelően magyar forintban kerül kiállításra.
Az elszámolásra, számlázásra vonatkozó részletes szabályokat az Általános Szerződési Feltételek
tartalmazza.
8. A fizetés módja
Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltatás díját a számla keltétől számított 15 naptári napon belül kell
teljesíteni.
Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltatás díját Felhasználó egyedi banki átutalással, csoportos
beszedési megbízással és bankkártyás fizetéssel teljesítheti. A fizetés akkor tekintendő teljesítettnek,
amikor az a Kereskedő számláján jóváírásra került.

Ha a Felhasználó banki átutalással egyidejűleg több, a Kereskedő által kibocsátott számlára
vonatkozóan teljesít kifizetést, a teljesítés egyes számlák közötti megoszlását megküldi Kereskedő
részére az alábbi elérhetőségre: avizo@mvm.hu
9. Más földgázellátási szerződés megszüntetése és meghatalmazás kereskedőváltásra
Felek tudomásul veszik, hogy a közöttük létrejött, a Szerződés tárgyát érintő minden korábbi
megállapodás (ideértve a Felek között fennálló egyetemes szolgáltatási szerződést is), jognyilatkozat
és egyéb dokumentum a Szerződésben rögzített földgázellátás kezdő napjával megszűnik és a
Feleknek a Szerződés tárgyát érintő jogviszonyát az abban rögzített földgázellátás kezdő időpontjának
hatályával a Korm. r, és a jelen Szerződés határozza meg.
Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés létrejöttével az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-t, mint
földgázipari egyetemes szolgáltatási engedélyest a 2008. évi XL. törvény 31/B. § (1) bekezdése alapján
terhelő értesítési kötelezettséget teljesítettnek tekintik.
A Felhasználó meghatalmazza a Kereskedőt, hogy amennyiben szükséges, a kereskedőváltás
érdekében az illetékes rendszerüzemeltetőnél eljárjon és a szükséges intézkedéseket megtegye.
10. Egyéb rendelkezések
Ha a Felhasználó adataiban változás történik, arról a Felhasználó a Kereskedőt köteles 15 napon belül
tájékoztatni. Ha a Felhasználó nem magyar állampolgár természetes személy vagy nem
Magyarországon bejegyzett/nyilvántartásba vett jogi személy, a Felek a békés úton nem rendezhető
esetleges jövőbeni jogvitájuk eldöntésére a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint
a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i, 44/2001/EK tanácsi
rendelet 5. cikk 1. pontja vagy a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény 99. §-a alapján
a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar
bíróság joghatóságát kötik ki. A Felhasználó által igénybe vett földgázteljesítmény korlátozási
kategóriánkénti besorolása a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően történik. Felhasználó
kijelenti, hogy tudomással bír a korlátozási besorolás hatályos szabályozásáról és azok alapján őt
terhelő kötelezettségekről, eljárási szabályokról. A Felhasználó nem korlátozható korlátozási
kategóriába való besorolása – lakossági fogyasztó esetét kivéve – a Felhasználó cégszerűen aláírt
nyilatkozata alapján történhet.
A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Üzletszabályzat, a Get. és az annak
végrehajtására vonatkozó rendeletek, a Korm. r., a Ptk. és a hatályos jogszabályok irányadók. A
Felhasználó büntető és polgári jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a jelen Szerződéssel
összefüggésben általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Szerződő felek megállapodnak,
hogy a kapcsolattartó(k) személyes adatait (név, telefonszám, e-mail) kizárólagosan a szerződéses
kapcsolat fenntartása céljából jogosultak kezelni. A meghatározott személyes adatok őrzési ideje
legfeljebb a jelen Szerződésre irányadó dokumentum őrzési idejéig tart. A földgázszolgáltatás
biztosítása, a földgáz-kereskedelmi szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra
vonatkozó tájékoztatást Felhasználó a www.mvmenergiakereskedo.hu honlapon elérhető Általános
Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. Az ügyintézés során készített hangfelvétellel
összefüggésben
kezelt
személyes
adatokra
vonatkozó
tájékoztatást
Felhasználó
a
www.mvmenergiakereskedo.hu honlapon elérhető Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési
Tájékoztatóban találhatja meg. Kereskedő az Üzletszabályzat 3.2.12. pontja alapján a jelen Szerződést
szkennelt cégszerű aláírással írta alá, amely ezáltal a Kereskedő által cégszerűen aláírt okiratnak
minősül
11. A felhasználási hely(ek) részletes adatai
Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Get 3.§ 75. pontja szerint alapvető szociális
szolgáltatónak minősül, úgy köteles a Kereskedő honlapján elérhető nyilatkozatot kitölteni és azt
cégszerűen aláírva a Kereskedőnek megküldeni. Felhasználó ezen nyilatkozata alapján a Kereskedő
jogosult a Felhasználó korlátozási kategória besorolását egyoldalúan módosítani, amelyről a
Felhasználót írásban tájékoztatja.
A jelen Szerződés mellékletei:
1. sz. melléklet: Hálózati engedélyesek és felhasználási helyek felsorolása

