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2.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

2.1.

Ajánlattételi határidő: az Ajánlattevő által vállalt időintervallum, amin belül az
ajánlata él. Ennek a határidőnek a letelte után az ajánlat érvényét veszti.

2.2.

Ajánlattevő: a csoportos földgázbeszerzési versenyeztetési eljárás során
ajánlattételre Megbízott által felhívott és az eljárás során ajánlatot adó, a Magyar
Energetikai
és
Közmű-szabályozási
Hivatal
által
kiadott
hatályos
földgázkereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdasági társaság.

2.3.

A szerződések hierarchiája: Megbízó és Megbízott viszonyában elsődlegesen az
Egyedi Szakértői Szerződés rendelkezései az irányadóak, ha ez nem rendez
valamilyen kérdést, akkor az ÁSZF rendelkezései, és ha ez sem rendezi az adott
kérdést, akkor a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

2.4.

Általános Szerződéses feltételek (ÁSZF): az MT-GAS Consulting Kft., mint Megbízott
és az ügyfele, mint Megbízó között létrejött Egyedi Szakértői Szerződés általános
feltételeit szabályozza és annak elválaszthatatlan részét képezi.

2.5.

Egyedi Szakértői Szerződés: Megbízó és Megbízott által megkötött szerződés, amely
tartalmazza a megbízásra vonatkozó mindazon sajátosságokat és egyedi

1. oldal, összesen: 20
Hatályba lépés dátuma: 2018.02.16.

Gáz1.hu / MT-GAS Consulting Kft.
Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF)

2.6.

2.7.

feltételeket, amelyek nincsenek szabályozva a jelen ÁSZF -ben, illetve mindazon
egyedi megállapodásokat, amelyekben a jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérnek.
Meghatalmazás: Megbízó által Megbízottnak adott olyan megbízólevél, ami a
földgázkereskedők felé igazolja azt, hogy Megbízott a földgázbeszerzési
versenyeztetési eljárás lefolytatása és a gázkereskedelmi szerződés előkészítése és
megkötése során jogosult Megbízó képviseletében és nevében eljárni.
Megbízott:
MT-GAS Consulting Kft.
székhely:

8600 Siófok, Klára utca 71.

cégjegyzékszám:
adószám:

Cg.14-09-304819
12765050-2-14

2.8.

Megbízó: Az a természetes vagy jogi személy, aki Megbízottnak az Egyedi Szakértői
Szerződés megkötésével megbízást ad a földgázbeszerzési versenyeztetési eljárás
lefolytatására és a földgáz-kereskedelmi szerződés előkészítésére szakértői díj
ellenében.

2.9.

Ügyfél: Mindazon személyek, akik Megbízott szolgáltatásai iránt érdeklődnek, de
még nem váltak Megbízóvá.

2.10.

20 m3/óra alatti beépített mérőteljesítményű fogyasztó: az a felhasználó akinek,
fogyasztási helyén 20 m3/óra alatti mérőberendezés van felszerelve (pl. G4; G6;
G10; G16;)

2.11.

20 m3/óra vagy a feletti beépített mérőteljesítményű fogyasztó: az a felhasználó,
aki fogyasztási helyén 20 m3/óra vagy 20 m3/óra kapacitást meghaladó mérővel
rendelkezik. A lekötést – távadós telemechanikai rendszerrel vagy korrektorral
ellátott fogyasztásmérővel rendelkező fogyasztók esetén- a lekötött kapacitás, míg
ezekkel nem rendelkező fogyasztók esetén a beépített mérőteljesítmény határozza
meg.

3.

A SZERZŐDÉSES FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

3.1.

A gaz1.hu honlapot az MT-GAS Consulting Kft. üzemelteti, a nyújtott szolgáltatások
tekintetében az MT-GAS Consulting Kft., mint Megbízott jár el az erre vonatkozó
Egyedi Szakértői Szerződés alapján.

3.2.

Az MT-GAS Consulting Kft. a gaz1.hu honlapon keresztül jelentkező gázfogyasztó
vállalkozások számára e-mailben tesz ajánlatot szakértői munka elvégzésére.

3.3.

Az ÁSZF szövegét Megbízott jogosult egyoldalúan módosítani úgy, hogy ennek
szövegét a hatálybalépés dátumával megjelölve honlapján publikálja. A honlapon
történő publikáció az ügyfelek tájékoztatásának minősül.

3.4.

A megkötött Egyedi Szakértői Szerződéseken aláíráskor rögzítésre kerül a hatályos
ÁSZF hatálybalépésének publikált dátuma. A megkötött Egyedi Szakértői
Szerződésekre abban az esetben is az Egyedi Szakértői Szerződésben rögzített
publikált dátumú ÁSZF vonatkozik, amennyiben Megbízott honlapján későbbi ÁSZFet publikált. Megbízott honlapján az összes korábbi ÁSZF verziót is elérhetővé teszi,
melyet a közreadás dátumával különböztet meg a korábbiaktól.
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4.

MEGBÍZOTT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI,
TÁRGYA

4.1.

Földgázbeszerzési versenyeztetési eljárás 20 m3/óra vagy a feletti
beépített mérőteljesítményű mérővel rendelkező fogyasztók számára

4.1.1.

A szolgáltatás tárgya
Megbízott, az MT-GAS Consulting Kft. üzemelteti a gaz1.hu értékesítési honlapot,
és az ezen keresztül jelentkező földgázfogyasztók földgázbeszerzési igényeit
regisztrálja.
Megbízott az erre vonatkozó, a gaz1.hu értékesítési honlapon keresztül jelentkező
földgázfogyasztókkal kötött Egyedi Szakértői Szerződés alapján földgázbeszerzési
versenyeztetési eljárást folytat le Megbízó földgázellátása érdekében, Megbízó
felhatalmazásával és nevében. A Meghatalmazást az Egyedi Szakértői Szerződés 2.
számú melléklete tartalmazza.

4.1.2.

Megbízott feladatai
Megbízott a 4.1 pontban meghatározott földgázbeszerzési versenyeztetési
eljárásra vonatkozó szolgáltatást, az itt meghatározott szabályok szerint olyan
földgázfogyasztóknak nyújtja, akik fogyasztási pontján a beépített
mérőteljesítmény 20 m3/óra vagy a feletti.
Megbízott kötelezettséget vállal Megbízó bizalmas, vagy Megbízó más
szerződésében titkossági előírásokkal védett adatainak az ott megadott szabályok
szerinti bizalmas kezelésére, azokat harmadik fél számára nem bocsájtja
rendelkezésre és kizárólag Megbízó és Megbízott közötti jogviszony során használja
fel.
Megbízott - Megbízó földgáz fogyasztásának adataival - az erre vonatkozóan Felek
által aláírt Egyedi Szakértői Szerződés alapján földgázbeszerzési versenyeztetési
eljárást hirdet az elérhető lehető legtöbb magyarországi földgázkereskedő részére
az Egyedi Szakértői Szerződésben megjelölt időszakra vonatkozóan.
Ennek során:
• Előkészíti az ajánlattételhez szükséges alapadatokat, a 4.1.3 pontban rögzített
kereskedelmi feltételek figyelembe vételével,
• Ajánlattételi felhívást készít a földgáz beszerzésre,
• Lefolytatja a versenyeztetési eljárást,
• Kiértékeli a beérkezett ajánlatokat és a győztes ajánlatot bemutatja
Megbízónak.
• Egyeztet a földgázkereskedőkkel földgáz-kereskedelmi szerződés létrejötte
érdekében.
• Együttműködik, támogatja Megbízót a szerződéskötés során.
Megbízó tudomásul veszi, Megbízottat nem terheli felelősség, amennyiben az
ajánlattételi felhívásra nem érkezik a kiírásnak megfelelő érvényes ajánlat, továbbá
Megbízó tudomásul veszi, hogy Megbízottat a megbízás alapján nem terheli
eredménykötelem.
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4.1.3.

Rögzített kereskedelmi feltételek a csoportos földgázbeszerzési versenyeztetési
eljárás során
Megbízó megbízásával hozzájárul és előírja Megbízott számára az alábbi, a
csoportos földgázbeszerzési versenyeztetési eljárásra vonatkozó kereskedelmi
feltételek alkalmazását a beszerzési eljárás kiírása során. (Az itt rögzített
feltételektől eltérő kondíciójú eljárást Megbízott az ÁSZF 4.3 pontja szerinti egyedi
földgázbeszerzési versenyeztetési eljárás alapján vállalja, az erre vonatkozó Egyedi
Szakértői Szerződés alapján.)
• Megbízót (a fogyasztót) nem terheli szerződéskötési kötelezettség.
• A tendert Megbízott fix forint alapú, Ft/MJ és Ft/kWh dimenziójú földgáz árra
írja ki, mely földgázárat a teljes, a tenderen érintett fogyasztói csoportra
egységesen kell az ajánlattevők megadják. A földgáz ára nem tartalmazza a
rendszerhasználati díj elemeket, valamint az egyéb, adó jellegű díjtételeket
(jövedéki adó, MSZKSZ díj, ÁFA, stb.).
• Megbízott 2-5 munkanapos ajánlattételi határidővel kéri be az ajánlatokat az
ajánlattevőktől.
• A kiírás során a rendszerhasználati díj elemeket fogyasztási pontonként
Megbízott elkülönítve kéri be az ajánlattevőktől a következők szerint:
o fix rendszerhasználati díj elem (Ft/MJ/óra/év, Ft/kWh/óra/év
dimenzióban kifejezve),
o forgalom arányos rendszerhasználati díj elem (Ft/GJ, Ft/kWh
dimenzióban kifejezve).
• A földgázellátás időszaka: kereskedő váltás napján 6:00-tól az első vagy a
második év október 1-je 6:00-ig terjedő időszak.
• A minimum szerződéses mennyiség az éves szerződött mennyiség 70%-a vagy
kedvezőbb (kisebb). A fizetendő díj az alul vételezésre a szerződéses gázdíj
25%-a.
• A maximum szerződéses mennyiség az éves szerződött mennyiség 130%-a
vagy kedvezőbb (magasabb). A fizetendő díj a felül vételezett mennyiségre
vonatkozóan a szerződéses gázár legfeljebb 25%-a.
• A számlázás elektronikus úton e-mailben történik, a számlázási feltételek az
alábbiak:

Számla típusa

Számla kibocsátása

Számla fizetési határidő

Rendszerhasználati fix díj

Tárgyhónapot megelőző hó
első napja

Tárgyhó első napja

Forgalomarányos számla (gázdíj,
rendszerhasználati forgalmi díj,
jövedéki adó, MSZKSZ díj)

Tárgyhónapot követő hó
20. napja

Számlakibocsátás napját követő
30. naptári nap

A földgázbeszerzési versenyeztetési eljárásban a Megbízott kötelezi a
földgázkereskedőt arra, hogy köteles tájékoztatni Megbízottat arról, hogy a
Megbízóval földgáz-kereskedelmi szerződést kötött.
4.1.4.

A földgázbeszerzési versenyeztetési eljárás és a szerződéskötés folyamata
Megbízott vállalja, hogy az Egyedi Szakértői Szerződés Felek általi aláírását követő
legfeljebb egy hónapon belül csoportos földgázbeszerzési versenyeztetési eljárást
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indít. Ettől Megbízott érvényesen abban az esetben térhet el, amennyiben ebben
Megbízó és Megbízott előzetesen írásban megállapodott.
Megbízott a jelen ÁSZF 4.1.3 pontja szerinti kereskedelmi feltételek előírásával írja
ki a csoportos földgázbeszerzési versenyeztetési eljárást.
Megbízott Megbízó megbízása alapján csoportos földgázbeszerzési versenyeztetési
eljárást folytat le, melyre meghívja a lehető legtöbb Magyarországon aktív földgázkereskedelmi engedéllyel rendelkező társaságot.
Megbízott tájékoztatja Megbízót a győztes ajánlat feltételeiről és eredményt
hirdet.
Megbízó az ajánlattételi határidőn belül nyilatkozik a győztes ajánlat elfogadásáról
vagy visszautasításáról. Az ajánlattartási határidő elmulasztása az érintett ajánlat
elutasításának minősül.
Megbízott ellenőrzi a sikeres ajánlattevő által megküldött földgáz-kereskedelmi
szerződéstervezetet annak érdekében, hogy megállapítsa annak a kiírásban
meghatározott feltételeknek való megfelelését. Eltérés esetén Megbízott
lefolytatja a szükséges egyeztetéseket Megbízó tájékoztatása mellett.
4.1.5.

Megbízó feladatai
• Megbízó megbízást és meghatalmazást ad Megbízottnak, hogy nevében
földgázbeszerzési versenyeztetési eljárást folytasson le a jelen ÁSZF és a Felek
között létrejött Egyedi Szakértői Szerződésben rögzített feltételek szerint.
• Megbízó köteles a gaz1.hu honlapon és a Megbízottal folytatott egyeztetések
során valós adatait megadni. Amennyiben Megbízó által közölt adatok nem
felelnek meg a valóságnak, hiányosak vagy hibásak, az ebből eredő károkért
Megbízott semmilyen felelősséget nem vállal, kártérítési felelősség nem
terheli. Megbízó felelősséget vállal az általa közölt adatok valóságtartalmáért.
• Megbízó tudomásul veszi, hogy adatainak módosítására a földgázbeszerzési
versenyeztetési eljárás megkezdése után nincs lehetőség. A beszerzési eljárás
indításának Felek Megbízó által aláírt Egyedi Szakértői Szerződés Megbízott
által történő kézhezvételének időpontját tekintik.
• Megbízó köteles az Egyedi Szakértői Szerződés aláírása előtt hatályos (korábbi)
földgáz-kereskedelmi szerződése adatait hitelt érdemlő módon Megbízott
rendelkezésére bocsátani.
• Megbízó szerződéskötési szándékának fennállása esetén az ajánlattartási
határidőn belül köteles aláírni a győztes ajánlat elfogadására vonatkozó
Elfogadó Nyilatkozatot, melyet a győztes ajánlattevő vagy Megbízott küld meg
számára elektronikus úton.
• Megbízott, amennyiben Megbízó a győztes ajánlatot akkor sem fogadja el,
amennyiben az a piacon az adott időszakban elérhető legjobb ár, vagy az
ajánlattartási határidőn belül nem nyilatkozik, abban az esetben Megbízó
további csoportos földgázbeszerzési versenyeztetési eljárásra vonatkozó új
megbízása során a fenti esetekre (ajánlat elfogadásának hiánya, nyilatkozat
elmulasztása ajánlattartási határidőn belül) ezen új eljárásban elállási kötbért
köt ki, melynek alapja a szakértői díj 20 %-a.
• Megbízó köteles a győztes ajánlatot tevő földgázkereskedővel
szerződéskötését bejelenteni, szerződését Megbízottnak megküldeni.
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4.1.6.

A megbízás díjazása

4.1.6.1. Szakértői díj (Ft)
A megbízás díja az Egyedi Szakértői Szerződésben rögzítésre kerülő fix díj.
Megbízott Megbízó által küldött hatályos földgáz-kereskedelmi szerződés és számla
alapján készített megtakarítás kalkulációval egyidejűleg ajánlatot tesz Megbízónak,
hogy milyen díj ellenében vállalja Megbízó pályáztatását. Amennyiben Megbízó
megköti az Egyedi Szakértői Szerződést, Megbízott ezen díj ellenében a
földgázbeszerzési versenyeztetési eljárást jelen ÁSZF 4.1.4 pontja szerint
lefolytatja.
Az Egyedi Szakértői Szerződésben rögzített díjat Megbízónak abban az esetben kell
megfizetnie, amennyiben Megbízó Megbízott által lefolytatott földgázbeszerzési
versenyeztetési eljárás során a győztes ajánlatot elfogadta és a földgázkereskedelmi szerződést megkötötte.
4.1.6.2. Fizetési feltételek
Felek megállapodnak abban, hogy a megbízás alapján létrejött földgázkereskedelmi szerződés Megbízó általi aláírásával Megbízó elismeri Megbízott
teljesítését és magára nézve elfogadja a földgáz-kereskedelmi szerződés hatálya
alatt - az Egyedi Szakértői Szerződés alapján - Megbízott felé fennálló fizetési
kötelezettségét. A földgáz-kereskedelmi szerződés létrejöttét Felek kölcsönösen
Megbízott teljesítésigazolásának fogadják el.
Felek az Egyedi Szakértői Szerződésben rögzítik a következő fizetési feltételek
egyikét:
a) Egy éves futamidő esetén a szakértői díj a teljesítés után kiszámlázásra kerül.
Ebben az esetben Megbízott a kereskedőváltás hónapjának végén állít ki
számlát.
b) Egy évnél hosszabb futamidejű szerződés esetén a szakértői díj két részletben
kerül kiszámlázásra. Az első részletről Megbízott a kereskedőváltás hónapjának
végén állít ki számlát. A második részletről Megbízott a szerződés aláírását
követő gázév első hónapjának végén állít ki számlát.
A szakértői díj fizetési határideje a számla kibocsátásától számított 15 naptári nap.
4.1.6.3. Eljárás nem- vagy késedelmes fizetés esetén
Megbízó a fizetési késedelme esetén köteles a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerinti, a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó
késedelmi kamatot megfizetni a késedelmes napok után.
Megbízó fizetési késedelme esetén Megbízott fizetési felszólítást küld Megbízónak
tértivevényes ajánlott levélben. Ha Megbízó tartozását a teljesítési idő lejártát
követő 20 napon belül sem egyenlíti ki, akkor a felszámolási jogszabályok szerint
Megbízott felszólítja Megbízót, és követelését jogi úton érvényesíti.
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4.1.6.4. Szerződés szegés esetei és jogkövetkezményei
Megbízott szerződésszegése és annak jogkövetkezményei:
Megbízott szerződést szeg, amennyiben
•

•

a csoportos földgázbeszerzési versenyeztetési eljárást a 4.1.4 pontban
rögzített határidőre nem írja ki és erről Megbízót nem tájékoztatta és nem
kért vagy amennyiben kért, nem kapott a halasztásra jóváhagyást
Megbízótól,
a csoportos földgázbeszerzési versenyeztetési eljárást nem a 4.1.3 pontban
rögzített feltételekkel írja ki és erről Megbízót nem tájékoztatta és nem
kért vagy amennyiben kért, nem kapott a változtatásokra jóváhagyást
Megbízótól.

Megbízott fenti esetekre értelmezett szerződés szegése esetén nem jogosult
szakértői díjra, kivéve azt az esetet, amennyiben Megbízó a lefolytatott csoportos
földgázbeszerzési versenyeztetési eljárás eredményeként előálló győztes ajánlatot
elfogadta és a győztes ajánlattevővel földgáz-kereskedelmi szerződést kötött.
Megbízó szerződésszegése és annak jogkövetkezményei:
Megbízó szerződést szeg, amennyiben
•

a nyertes ajánlattevővel vagy last call (utolsó ajánlatadási) jog esetén a last
call (utolsó ajánlat adási) jog kedvezményezettjével a csoportos
földgázbeszerzési versenyeztetési eljárásban kapott ajánlatot elutasítva
(beleértve az ajánlattartási határidő elmulasztásának esetét is) a szakértői
jogviszonytól
függetlenül
földgáz-kereskedelmi
szerződést
köt.
Megbízottnak ebben az esetben is jár a győztes ajánlat alapján a 4.1.6.1
pont szerint szakértői díj, mely ez esetben egy összegben merül fel, melyről
Megbízott jogosult számlát kiállítani a 4.1.6.2, illetve a 4.1.6.3 pontok
alapján.

4.1.6.5. Amennyiben Megbízó Megbízott által az eredményhirdetés során közölt győztes
ajánlatot abból az okból kifolyólag nem fogadja el, mert az ekkor hatályos
szerződésében last call (utolsó ajánlat adási) jog volt kikötve, abban az esetben
Felek rögzítik, hogy a last call (utolsó ajánlat adási) joggal kapcsolatosan a
földgázkereskedő felé Megbízó megbízásából Megbízott jár el. Amennyiben a
földgázkereskedő él last call (utolsó ajánlat adási) jogával, az így kötött új földgáz kereskedelmi szerződést vagy az ekkor hatályos szerződése győztes áron történő
meghosszabbítását úgy kell tekinteni, mintha Megbízó az eredményhirdetés során
nyertes ajánlattevővel kötött volna szerződést, Megbízott teljesítette a megbízás
tárgya szerinti szolgáltatást és számára ebben az esetben is jár a megbízás
teljesítése esetére vonatkozó díjazás. Ebben az esetben Megbízó tudomásul veszi,
hogy nem vagy csak korlátozottan érvényesíthetőek a tender kiírás egyéb
szerződéses feltételei. Az ebből származó károkért Felek kizárják Megbízott
felelősségét.

4.2.

Földgázbeszerzési versenyeztetési eljárás 20 m3/óránál kisebb beépített
mérőteljesítményű mérővel rendelkező fogyasztók számára (pl. G4; G6;
G10; G16;)
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4.2.1.

A szolgáltatás tárgya
Megbízott, az MT-GAS Consulting Kft. üzemelteti a gaz1.hu értékesítési honlapot,
amelyen földgázfogyasztók földgázbeszerzési igényeit regisztrálja.
Megbízott az erre vonatkozó, a gaz1.hu értékesítési honlapon keresztül jelentkező
földgázfogyasztókkal kötött Egyedi Szakértői Szerződés alapján földgázbeszerzési
versenyeztetési eljárást folytat le Megbízó földgázellátása érdekében, Megbízó
felhatalmazásával és nevében. A Meghatalmazást az Egyedi Szakértői Szerződés 2.
számú melléklete tartalmazza.

4.2.2.

Megbízott feladatai
Megbízott a 4.2 pontban meghatározott földgázbeszerzési versenyeztetési
eljárásra vonatkozó szolgáltatást, az itt meghatározott szabályok szerint olyan
földgázfogyasztóknak nyújtja, amelyek fogyasztási pontján a beépített
mérőteljesítmény kisebb, mint 20 m3/óra.
Megbízott kötelezettséget vállal Megbízó bizalmas vagy Megbízó más
szerződésében titkossági előírásokkal védett adatainak az ott megadott szabályok
szerinti bizalmas kezelésére, azokat harmadik fél számára nem bocsájtja
rendelkezésre és kizárólag Megbízó és Megbízott közötti jogviszony során használja
fel.
Megbízott - Megbízó földgáz fogyasztásának adataival - az erre vonatkozóan Felek
által aláírt Egyedi Szakértői Szerződés alapján földgázbeszerzési versenyeztetési
eljárást hirdet az elérhető lehető legtöbb magyarországi földgázkereskedő részére.
Ennek során:
• Előkészíti az ajánlattételhez szükséges alapadatokat, a 4.2.3 pontban rögzített
kereskedelmi feltételek figyelembe vételével,
• Ajánlattételi felhívást készít a földgáz beszerzésre,
• Lefolytatja a versenyeztetési eljárást,
• Kiértékeli a beérkezett ajánlatokat és a győztes ajánlatot bemutatja
Megbízónak.
• Egyeztet a földgázkereskedőkkel földgáz-kereskedelmi szerződés létrejötte
érdekében.
• Együttműködik, támogatja Megbízót a földgáz-kereskedelmi szerződéskötés
során.
Megbízó tudomásul veszi, Megbízottat nem terheli felelősség, amennyiben az
ajánlattételi felhívásra nem érkezik a kiírásnak megfelelő érvényes ajánlat, továbbá
Megbízó tudomásul veszi, hogy Megbízottat a megbízás alapján nem terheli
eredménykötelem.

4.2.3.

Rögzített kereskedelmi feltételek a csoportos földgázbeszerzési versenyeztetési
eljárás során
Megbízó megbízásával hozzájárul és előírja Megbízott számára az alábbi, a
csoportos földgázbeszerzési versenyeztetési eljárásra vonatkozó kereskedelmi
feltételek alkalmazását a beszerzési eljárás kiírása során. (Az itt rögzített
feltételektől eltérő kondíciójú eljárást Megbízott az ÁSZF 4.3 pontja szerinti egyedi
földgázbeszerzési versenyeztetési eljárás alapján vállalja, az erre vonatkozó Egyedi
Szakértői Szerződés alapján.)
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• Megbízót (a fogyasztót) nem terheli szerződéskötési kötelezettség.
• Megbízott 10 munkanapos ajánlattartási határidővel kér be kötelező érvényű
ajánlatokat az ajánlattevőktől.
• A tendert Megbízott fix forint alapú, Ft/MJ és Ft/kWh dimenziójú gázdíjra,
valamint Ft/év dimenziójú éves alapdíjra írja ki, mely díjakat a teljes, a
tenderen érintett fogyasztói csoportra egységesen kell, hogy az ajánlattevők
megadják.
• Az eredményes földgázbeszerzési versenyeztetési eljárás során létrejött
földgáz - kereskedelmi szerződés határozott idejű, a földgázellátás időszaka: a
kereskedő váltás napján 6:00-tól az első vagy a második év október 1-je 6:00-ig
terjedő időszak.
• Megbízó a kiírás során nem vállal minimum és maximum átvételi mennyiséget,
illetve a földgáz - kereskedelmi szerződésben nem alkalmazható olyan kitétel,
amely szankcionálja a szerződött mennyiség alul vételezését;
• Megbízó az éves gázdíjat havonta egyenlő részletekben fizeti meg, mely a
szerződésben rögzített éves gázmennyiség 1/12 része és a gázár szorzata
alapján kalkulált. (a gázév végi elszámolás az elosztói engedélyes és Megbízó
közös mérőleolvasása alapján történik, ez az elszámoló számla alapja)
• Megbízó az éves alapdíjat havonta egyenlő részletekben a havi gázdíjjal azonos
számla alapján fizeti;
• A számlázás elektronikus úton e-mailben történik, a számlázási feltételek az
alábbiak:
Számla típusa
Alapdíj és gázdíj számla
(alapdíj, gázdíj, jövedéki
adó, MSZKSZ díj, ÁFA)

Számla kibocsátása
Tárgyhónapot követő hó 20. napja

Számlafizetési határidő
Számlakibocsátás napját követő
15-30. naptári nap

• Amennyiben Megbízó a szabályozói, jogszabályi környezet változása miatt
mondja fel a földgáz-kereskedelmi szerződését és az egyetemes szolgáltatásba
lép vissza, vele szemben semmilyen szankció, kötbér nem alkalmazható.
4.2.4.

A földgázbeszerzési és versenyeztetési eljárás és a szerződéskötés folyamata
Megbízott vállalja, hogy az Egyedi Szakértői Szerződés Felek általi aláírását
követően földgázbeszerzési versenyeztetési eljárás indít.
Megbízott a jelen ÁSZF 4.2.3 pontja szerinti kereskedelmi feltételek előírásával írja
ki a csoportos földgázbeszerzési versenyeztetési eljárást.
Megbízott Megbízó megbízása alapján csoportos földgázbeszerzési versenyeztetési
eljárást folytat le, melyre meghívja a lehető legtöbb Magyarországon aktív földgázkereskedelmi engedéllyel rendelkező társaságot.
Megbízott tájékoztatja Megbízót a győztes ajánlat feltételeiről és eredményt
hirdet.
Megbízó az ajánlattételi határidőn belül nyilatkozik a győztes ajánlat elfogadásáról
vagy visszautasításáról. Az ajánlattartási határidő elmulasztása az érintett ajánlat
elutasításának minősül.
Megbízott ellenőrzi a sikeres ajánlattevő által megküldött földgáz-kereskedelmi
szerződéstervezetet annak érdekében, hogy megállapítsa annak a kiírásban
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4.2.5.

meghatározott feltételeknek való megfelelését. Eltérés esetén Megbízott
lefolytatja a szükséges egyeztetéseket Megbízó tájékoztatása mellett.
Megbízó feladatai
• Megbízó megbízást és meghatalmazást ad Megbízottnak, hogy nevében
földgázbeszerzési versenyeztetési eljárást folytasson le a jelen ÁSZF és a Felek
között létrejött Egyedi Szakértői Szerződésben rögzített feltételek szerint.
• Megbízó köteles a gaz1.hu honlapon valós adatait megadni. Amennyiben
Megbízó által közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak, hiányosak vagy
hibásak, az ebből eredő károkért Megbízott semmilyen felelősséget nem vállal,
kártérítési felelősség nem terheli. Megbízó felelősséget vállal az általa közölt
adatok valóságtartalmáért. Külön vizsgálnia kell, hogy folyamatban lévő
földgáz-kereskedelmi szerződése tartalmaz-e last call jogot, illetve annak
felmondása - külön megállapodás miatt - nem korlátozott.
• Megbízó tudomásul veszi, hogy adatainak módosítására az adatfeltöltési
folyamat lezárásaként általa a gaz1.hu honlapon indított földgázbeszerzési
versenyeztetési eljárás megkezdése után nincs lehetőség. A földgázbeszerzési
versenyeztetési eljárás indításának Felek Megbízó által aláírt Egyedi Szakértői
Szerződés Megbízott által történő kézhezvételének időpontját tekintik.
• Megbízó köteles az Egyedi Szakértői Szerződés aláírása előtt hatályos (korábbi)
szerződése adatait hitelt érdemlő módon Megbízott rendelkezésére
bocsájtani.
• Megbízó szerződéskötési szándékának fennállása esetén az ajánlattartási
határidőn belül köteles aláírni a győztes ajánlat elfogadására vonatkozó
Elfogadó Nyilatkozatot, melyet a győztes ajánlattevő földgázkereskedő vagy
Megbízott küld meg számára elektronikus úton.
• Megbízott, amennyiben Megbízó a győztes ajánlatot akkor sem fogadja el,
amennyiben az a piacon az adott időszakban elérhető legjobb ár, vagy az
ajánlattartási határidőn belül nem nyilatkozik, abban az esetben Megbízó
további csoportos földgázbeszerzési versenyeztetési eljárásra vonatkozó új
megbízása során a fenti esetekre (ajánlat elfogadásának hiánya, nyilatkozat
elmulasztása ajánlattartási határidőn belül) ezen új eljárásban elállási kötbért
köt ki, melynek alapja a szakértői díj 20 %-a.
• Megbízott, amennyiben Megbízó a nyertes ajánlattevővel földgázkereskedelmi szerződést kötött, azonban a kereskedőváltás Megbízó hibájából
nem sikerült, egy új eljárásban elállási kötbért köt ki, melynek alapja a
szakértői díj 50 %-a.
• Megbízó köteles a győztes ajánlatot tevő földgázkereskedővel
szerződéskötését bejelenteni, szerződését Megbízottnak megküldeni.
• Megbízó köteles Megbízottat a megbízás alapján létrejött földgázkereskedelmi szerződése bármely módosításáról, annak bekövetkeztétől
számított 3 munkanapon belül a szerződés megküldésével tájékoztatni.

4.2.6.

A megbízás díjazása

4.2.6.1. Szakértői díj (Ft)
A megbízás díja az Egyedi Szakértői Szerződésben rögzítésre kerülő fix díj.
Megbízott Megbízó által küldött fölgáz számla vagy földgáz-kereskedelmi szerződés
alapján készített megtakarítás kalkulációval egyidejűleg ajánlatot tesz Megbízónak,
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hogy milyen díj ellenében vállalja Megbízó pályáztatását. Amennyiben Megbízó
megköti az Egyedi Szakértői szerződést, Megbízott ezen díj ellenében a
földgázbeszerzési versenyeztetési eljárást jelen ÁSZF 4.2.4 pontja szerint
lefolytatja.
Az Egyedi Szakértői Szerződésben rögzített díjat Megbízónak abban az esetben kell
megfizetnie, amennyiben Megbízó Megbízott által lefolytatott földgázbeszerzési
versenyeztetési eljárás során a győztes ajánlatot elfogadta és a földgázkereskedelmi szerződést megkötötte.
4.2.6.2. Fizetési feltételek
Felek megállapodnak abban, hogy a megbízás alapján létrejött földgázkereskedelmi szerződés Megbízó általi aláírásával Megbízó elismeri Megbízott
teljesítését és magára nézve elfogadja a földgáz-kereskedelmi szerződés hatálya
alatt az Egyedi Szakértői Szerződés alapján Megbízott felé fennálló fizetési
kötelezettségét. A földgáz-kereskedelmi szerződés létrejöttét Felek kölcsönösen
Megbízott teljesítésigazolásának fogadják el.
Felek az Egyedi Szakértői Szerződésben rögzítik a következő fizetési feltételek
egyikét:
a) Egy éves futamidő esetén a szakértői díj a teljesítés után kiszámlázásra kerül.
Ebben az esetben Megbízott a kereskedőváltás hónapjának végén állít ki
számlát.
b) Egy évnél hosszabb futamidejű szerződés esetén a szakértői díj két részletben
kerül kiszámlázásra. Az első részletről Megbízott a kereskedőváltás
hónapjának végén állít ki számlát. A második részletről Megbízott a szerződés
aláírását követő gázév első hónapjának végén állít ki számlát.
A szakértői díj fizetési határideje a számla kibocsátásától számított 15 naptári nap.
4.2.6.3. Eljárás nem- vagy késedelmes fizetés esetén
Megbízó a fizetési késedelme esetén köteles a Ptk. szerinti, a gazdálkodó
szervezetekre vonatkozó késedelmi kamatot megfizetni a késedelmes napok után.
Megbízó fizetési késedelme esetén Megbízott fizetési felszólítást küld Megbízónak
tértivevényes ajánlott levélben. Ha Megbízó tartozását a teljesítési idő lejártát
követő 20 napon belül sem egyenlíti ki, akkor a felszámolási jogszabályok szerint
Megbízott felszólítja Megbízót, és követelését jogi úton fogja érvényesíteni.
4.2.6.4. Szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei
Megbízott szerződésszegése és annak jogkövetkezményei:
Megbízott szerződést szeg, amennyiben a földgázbeszerzési versenyeztetési
eljárást nem a 4.2.3 pontban rögzített feltételekkel írja ki és erről a Megbízót nem
tájékoztatta és nem kért vagy amennyiben kért, nem kapott a változtatásokra
jóváhagyást Megbízótól.
Megbízott fenti esetekre értelmezett szerződés szegése esetén nem jogosult
szakértői díjra kivéve azt az esetet, amennyiben Megbízó a lefolytatott
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földgázbeszerzési versenyeztetési eljárás eredményeként előálló győztes ajánlatot
elfogadta és a győztes ajánlattevővel földgáz-kereskedelmi szerződést kötött.
Megbízó szerződésszegése és annak jogkövetkezményei:
Megbízó szerződést szeg, amennyiben
•

a nyertes ajánlattevővel vagy last call jog (utolsó ajánlat adási jog) esetén a
last call (utolsó ajánlat adási jog) kedvezményezettjével a csoportos
földgázbeszerzési versenyeztetési eljárásban kapott ajánlatot elutasítva
(beleértve az ajánlattartási határidő elmulasztásának esetét is) a szakértői
jogviszonytól
függetlenül
földgáz-kereskedelmi
szerződést
köt.
Megbízottnak ebben az esetben is jár a győztes ajánlat alapján a 4.2.6.1
pont szerint szakértői díj, mely ez esetben egy összegben merül fel, melyet
Megbízott jogosult kiállítani a 4.2.6.2, illetve a 4.2.6.3 pontok alapján.

4.2.6.5. Amennyiben Megbízó Megbízott által az eredményhirdetés során közölt győztes
ajánlatot abból az okból kifolyólag nem fogadja el, mert az ekkor hatályos
szerződésében last call (utolsó ajánlat adási) jog volt kikötve, abban az esetben
Felek rögzítik, hogy a last call (utolsó ajánlat adási) joggal kapcsolatosan a
földgázkereskedő felé Megbízó megbízásából Megbízott jár el. Amennyiben a
földgázkereskedő él last call (utolsó ajánlat adási) jogával, az így kötött új földgázkereskedelmi szerződést vagy az ekkor hatályos szerződés győztes áron történő
meghosszabbítását úgy kell tekinteni, mintha Megbízó az eredményhirdetés során
nyertes ajánlattevővel kötött volna szerződést, Megbízott teljesítette a megbízás
tárgya szerinti szolgáltatást és számára ebben az esetben is jár a megbízás
teljesítése esetére vonatkozó díjazás. Ebben az esetben Megbízó tudomásul veszi,
hogy nem vagy csak korlátozottan érvényesíthetőek a tender kiírás egyéb
szerződéses feltételei. Az ebből származó károkért Felek kizárják Megbízott
felelősségét.

4.3.

Egyedi földgázbeszerzési versenyeztetési eljárás

4.3.1.

A szolgáltatás tárgya
Megbízott, az MT-GAS Consulting Kft. üzemelteti a gaz1.hu értékesítési honlapot,
amelyen földgázfogyasztók földgázbeszerzési igényeit regisztrálja.
Megbízott az erre vonatkozó, a gaz1.hu értékesítési honlapon keresztül jelentkező
földgázfogyasztókkal kötött Egyedi Szakértői Szerződés alapján földgázbeszerzési
versenyeztetési eljárást folytat le Megbízó földgázellátása érdekében, Megbízó
felhatalmazásával és nevében. A felhatalmazás a földgázkereskedők és elosztói
engedélyesekkel történő kapcsolatfelvételre és intézkedésre vonatkozik. A
Meghatalmazást az Egyedi Szakértői Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.
Egyedi földgázbeszerzési versenyeztetési eljárást azon különleges esetekben
javasolja Megbízott lefolytatni, amikor a felhasználó szempontjai összetettek. Ilyen
esetek:
•
•

Megbízó több, mint 3 telephellyel rendelkezik,
A rendszerhasználati díj rendkívül magas,
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•
•
•
•
4.3.2.

Amikor a szerződés 100 m3/óra feletti több fogyasztási helyet tartalmaz,
(mert ezeket napi adatszolgáltatási kötelezettség terheli)
Szakmai felülvizsgálattal átalakítja a fogyasztási struktúrát a
költségcsökkentés szempontjai alapján
A szerződés megkötésének akadályai vannak, a korábbi kereskedővel
kialakult viszony miatt (szerződésszegés).
Kizárt felhasználók újra aktiválása.

Megbízott feladatai
Megbízott a 4.3.1 pontban meghatározott földgázbeszerzési versenyeztetési
eljárásra vonatkozó szolgáltatást, az itt meghatározott szabályok és körülmények
szerint olyan földgázfogyasztóknak nyújtja, amelyek különleges szakértői
szolgáltatásokat igényelnek.
Megbízott kötelezettséget vállal Megbízó bizalmas vagy Megbízó más
szerződésében titkossági előírásokkal védett adatainak az ott megadott szabályok
szerinti bizalmas kezelésére, azokat harmadik fél számára nem bocsájtja
rendelkezésre és kizárólag Megbízó és Megbízott közötti jogviszony során használja
fel.
Megbízott Megbízó földgázfogyasztásának adataival az erre vonatkozóan Felek
által aláírt Egyedi Szakértői Szerződés alapján földgázbeszerzési versenyeztetési
eljárást hirdet az elérhető lehető legtöbb magyarországi földgázkereskedő részére
a következő gázévre vonatkozóan.
Ennek során:
• Előkészíti az ajánlattételhez szükséges alapadatokat, a 4.3.3 pontban rögzített
kereskedelmi feltételek figyelembe vételével.
• Ajánlattételi felhívást készít a földgáz beszerzésre.
• Lefolytatja a versenyeztetési eljárást.
• Kiértékeli a beérkezett ajánlatokat és a győztes ajánlatot bemutatja
Megbízónak.
• Egyeztet a földgázkereskedőkkel és ha szükséges az elosztói engedélyesekkel a
földgáz-kereskedelmi szerződés létrejötte érdekében.
• Együttműködik, támogatja Megbízót a földgáz-kereskedelmi szerződéskötés
során.
• Egyedi műszaki feltétel vizsgálatot végez a földgáz-kereskedelmi szerződésnek
való jobb megfelelés érdekében, változtatásra tesz javaslatot.
• Egyedi feladatokat végez el a több telephelyes fogyasztók számára
• Egyedi felmentések érdekében tesz lépéseket a kizárt, vagy szerződésszegést
vétett fogyasztók érdekében.
Megbízó tudomásul veszi, Megbízottat nem terheli felelősség, amennyiben az
ajánlattételi felhívásra nem érkezik a kiírásnak megfelelő érvényes ajánlat, továbbá
Megbízó tudomásul veszi, hogy Megbízottat a megbízás alapján nem terheli
eredménykötelem.

4.3.3.

Rögzített kereskedelmi feltételek a csoportos földgázbeszerzési versenyeztetési
eljárás során
Megbízó megbízásával hozzájárul és előírja Megbízott számára az alábbi, a
csoportos földgázbeszerzési versenyeztetési eljárásra vonatkozó kereskedelmi
feltételek alkalmazását a beszerzési eljárás kiírása során.
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• Megbízót (a fogyasztót) szerződéskötési kötelezettség nem terheli.
• A tendert Megbízott fix forint alapú, Ft/MJ és Ft/kWh dimenziójú földgáz árra
írja ki, mely földgázárat a teljes, a földgázbeszerzési versenyeztetési eljárásban
érintett fogyasztói csoportra egységesen kell a pályázók megadják. A földgáz ár
nem tartalmazza a rendszerhasználati díj elemeket, valamint az egyéb, adó
jellegű díjtételeket (jövedéki adó, MSZKSZ díj, ÁFA, stb.);
• Megbízó kérésére vizsgálja a képletes árak igénybevételének lehetőségét
• Megbízott 2 munkanapos ajánlattételi határidővel kéri be az ajánlatokat az
ajánlattevőktől.
• A kiírás során a rendszerhasználati díj elemeket fogyasztási pontonként
Megbízott elkülönítve kéri be az ajánlattevőktől a következők szerint:
o fix rendszerhasználati díj elem (Ft/MJ/óra/év és Ft/kWh/óra/év
dimenzióban kifejezve),
o forgalom arányos rendszerhasználati díj elem (Ft/GJ és Ft/kWh
dimenzióban kifejezve).
• A földgázellátás időszaka: következő gázév, azaz elkövetkező év október 1-e
6:00-tól az azt követő év október 1-e 6:00-ig terjedő időszak; (vagy az Egyedi
Szakértői Szerződésben rögzített időszak)
• A minimum szerződéses mennyiség az éves szerződött mennyiség 70%-a vagy
kedvezőbb (kisebb). A fizetendő díj az alul vételezésre legfeljebb a szerződéses
gázdíj 25%-a.
• A maximum szerződéses mennyiség az éves szerződött mennyiség 130%-a
vagy kedvezőbb (magasabb). A fizetendő díj a felül vételezett mennyiségre
vonatkozóan a szerződéses gázár legfeljebb 25%-a.
• A számlázás elektronikus úton e-mailben történik, a számlázási feltételek az
alábbiak:
Számla típusa

Számla kibocsátása

Számla fizetési határidő

Rendszerhasználati fix díj

Tárgyhónapot megelőző hó
első napja

Tárgyhó első napja

Forgalomarányos számla
(gázdíj, rendszerhasználati
forgalmi díj, jövedéki adó,
MSZKSZ díj)

Tárgyhónapot követő hó 20.
napja

Számlakibocsátás napját követő 30.
naptári nap

A földgázkereskedő köteles tájékoztatni Megbízottat arról, hogy a Megbízóval
földgáz-kereskedelmi szerződést kötött.
4.3.4.

A földgázbeszerzési versenyeztetési eljárás és a szerződéskötés folyamata
Megbízott vállalja, hogy az Egyedi Szakértői Szerződés Felek általi aláírását követő
legfeljebb egy hónapon belül csoportos földgázbeszerzési versenyeztetési eljárást ír
ki. Ettől Megbízott érvényesen abban az esetben térhet el, amennyiben ebben
Megbízó és Megbízott előzetesen írásban megállapodott.
Megbízott a jelen ÁSZF 4.3.3 pontja szerinti kereskedelmi feltételek előírásával írja
ki a csoportos földgázbeszerzési versenyeztetési eljárást.
Megbízott - Megbízó megbízása alapján - csoportos földgázbeszerzési
versenyeztetési eljárást folytat le, melyre meghívja a lehető legtöbb
Magyarországon aktív földgáz-kereskedelmi engedéllyel rendelkező társaságot.

14. oldal, összesen: 20
Hatályba lépés dátuma: 2018.02.16.

Gáz1.hu / MT-GAS Consulting Kft.
Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF)

Megbízott tájékoztatja Megbízót a győztes ajánlat feltételeiről és eredményt
hirdet.
Megbízó az ajánlattételi határidőn belül nyilatkozik a győztes ajánlat elfogadásáról
vagy visszautasításáról. Az ajánlattartási határidő elmulasztása az érintett ajánlat
elutasításának minősül.
Megbízott ellenőrzi a sikeres ajánlattevő által megküldött földgáz-kereskedelmi
szerződéstervezetet annak érdekében, hogy megállapítsa annak a kiírásban
meghatározott feltételeknek való megfelelését. Eltérés esetén Megbízott
lefolytatja a szükséges egyeztetéseket Megbízó tájékoztatása mellett.

4.3.5.

Megbízó feladatai
• Megbízó megbízást és meghatalmazást ad Megbízottnak, hogy nevében
földgázbeszerzési versenyeztetési eljárást folytasson le a jelen ÁSZF és a Felek
között létrejött Egyedi Szakértői Szerződésben rögzített feltételek szerint.
• Megbízó köteles a gaz1.hu honlapon valós adatait megadni. Amennyiben
Megbízó által közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak, hiányosak vagy
hibásak, az ebből eredő károkért Megbízott semmilyen felelősséget nem vállal,
kártérítési felelősség nem terheli. Megbízó felelősséget vállal az általa közölt
adatok valóságtartalmáért.
• Megbízó tudomásul veszi, hogy adatainak módosítására az adatfeltöltési
folyamat lezárásaként általa a gaz1.hu honlapon indított földgázbeszerzési
versenyeztetési eljárás megkezdése után nincs lehetőség. A földgázbeszerzési
versenyeztetési eljárás indításának Felek Megbízó által aláírt Egyedi Szakértői
Szerződés Megbízott által történő kézhezvételének időpontját tekintik.
• Megbízó köteles az Egyedi Szakértői Szerződés aláírása előtt hatályos (korábbi)
szerződése adatait hitelt érdemlő módon Megbízott rendelkezésére
bocsájtani.
• Megbízó szerződéskötési szándékának fennállása esetén az ajánlattartási
határidőn belül köteles aláírni a győztes ajánlat elfogadására vonatkozó
Elfogadó Nyilatkozatot, melyet a győztes ajánlattevő vagy Megbízott küld meg
számára elektronikus úton.
• Megbízott, amennyiben Megbízó a győztes ajánlatot akkor sem fogadja el,
amennyiben az a piacon az adott időszakban elérhető legjobb ár, vagy az
ajánlattartási határidőn belül nem nyilatkozik, abban az esetben Megbízó
további csoportos földgázbeszerzési versenyeztetési eljárásra vonatkozó új
megbízása során a fenti esetekre (ajánlat elfogadásának hiánya, nyilatkozat
elmulasztása ajánlattartási határidőn belül) ezen új eljárásban elállási kötbért
köt ki, melynek alapja a szakértői díj 20%-a.
• Megbízó köteles a győztes ajánlatot tevő kereskedővel szerződéskötését
bejelenteni, földgáz-kereskedelmi szerződését Megbízottnak megküldeni.

4.3.6.

A megbízás díjazása

4.3.6.1. Szakértői díj (Ft)
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A szakértői díj egyedi megállapodás tárgya, melyet az Egyedi Szakértői Szerződés
fix díjként tartalmaz.
Az Egyedi Szakértői Szerződésben rögzített díjat Megbízónak abban az esetben kell
megfizetnie, amennyiben Megbízó Megbízott által lefolytatott földgázbeszerzési
versenyeztetési eljárás során a győztes ajánlatot elfogadta és a földgázkereskedelmi szerződést megkötötte.
4.3.6.2. Fizetési feltételek:
Felek megállapodnak abban, hogy a megbízás alapján létrejött földgázkereskedelmi szerződés Megbízó általi aláírásával Megbízó elismeri Megbízott
teljesítését és magára nézve elfogadja a földgáz-kereskedelmi szerződés hatálya
alatt az Egyedi Szakértői Szerződés alapján Megbízott felé fennálló fizetési
kötelezettségét. A földgáz-kereskedelmi szerződés létrejöttét Felek kölcsönösen
Megbízott teljesítésigazolásának fogadják el.
A szakértői díj egy összegben kerül kiszámlázásra. Megbízott a kereskedőváltás
hónapjának végén állít ki számlát.
A szakértői díj fizetési határideje a számla kibocsátásától számított 15 naptári nap.
4.3.6.3. Eljárás nem- vagy késedelmes fizetés esetén:
Megbízó a fizetési késedelme esetén köteles a Ptk szerinti, a gazdálkodó
szervezetekre vonatkozó késedelmi kamatot megfizetni a késedelmes napok után.
Megbízó fizetési késedelme esetén Megbízott fizetési felszólítást küld Megbízónak
tértivevényes ajánlott levélben. Ha Megbízó tartozását a teljesítési idő lejártát
követő 20 napon belül sem egyenlíti ki, akkor a felszámolási jogszabályok szerint
Megbízott felszólítja Megbízót, és követelését jogi úton érvényesíti.
4.3.7.

Szerződés szegés esetei és jogkövetkezményei
Megbízott szerződésszegése és annak jogkövetkezményei:
Megbízott szerződést szeg, amennyiben
•

•

a csoportos földgázbeszerzési versenyeztetési eljárást a 4.3.4 pontban
rögzített határidőre nem írja ki és erről Megbízót nem tájékoztatta és nem
kért vagy amennyiben kért, nem kapott a halasztásra jóváhagyást
Megbízótól,
a csoportos földgázbeszerzési versenyeztetési eljárást nem a 4.3.3 pontban
rögzített feltételekkel írja ki és erről Megbízót nem tájékoztatta és nem
kért vagy amennyiben kért, nem kapott a változtatásokra jóváhagyást
Megbízótól.

Megbízott fenti esetekre értelmezett szerződés szegése esetén nem jogosult
szakértői díjra kivéve azt az esetet, amennyiben Megbízó a lefolytatott csoportos
földgázbeszerzési versenyeztetési eljárás eredményeként előálló győztes ajánlatot
elfogadta és a győztes ajánlattevővel földgáz-kereskedelmiszerződést kötött.
Megbízó szerződésszegése és annak jogkövetkezményei:
Megbízó szerződést szeg, amennyiben
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4.4.

•

a nyertes ajánlattevővel vagy last call (utolsó ajánlatadási) jog esetén a last
call (utolsó ajánlat adási) jog kedvezményezettjével a csoportos
földgázbeszerzési versenyeztetési eljárásban kapott ajánlatot elutasítva
(beleértve az ajánlattartási határidő elmulasztásának esetét is) a szakértői
jogviszonytól függetlenül földgáz - kereskedelmi szerződést köt.
Megbízottnak ebben az esetben is jár a győztes ajánlat alapján a 4.3.6.1
pont szerint szakértői díj, mely ez esetben egy összegben merül fel, melyről
Megbízott jogosult számlát kiállítani a 4.3.6.2, illetve a 4.3.6.3 pontok
alapján.

•

Amennyiben Megbízó Megbízott által az eredményhirdetés során közölt
győztes ajánlatot abból az okból kifolyólag nem fogadja el, mert az ekkor
hatályos szerződésében last call (utolsó ajánlat adási) jog volt kikötve,
abban az esetben Felek rögzítik, hogy a last call (utolsó ajánlat adási) joggal
kapcsolatosan a földgázkereskedő felé Megbízó megbízásából Megbízott
jár el. Amennyiben a földgázkereskedő él last call (utolsó ajánlat adási)
jogával, az így kötött új földgáz - kereskedelmi szerződést vagy az ekkor
hatályos szerződés győztes áron történő meghosszabbítását úgy kell
tekinteni, mintha Megbízó az eredményhirdetés során nyertes pályázóval
kötött volna szerződést, Megbízott teljesítette a megbízás tárgya szerinti
szolgáltatást és számára ebben az esetben is jár a megbízás teljesítése
esetére vonatkozó díjazás. Ebben az esetben Megbízó tudomásul veszi,
hogy nem vagy csak korlátozottan érvényesíthetőek a tender kiírás egyéb
szerződéses feltételei. Az ebből származó károkért Felek kizárják Megbízott
felelősségét.

Fogyasztóvédelmi szakértői szolgáltatás (Opcionális)
Megbízott az Egyedi Szakértői Szerződésben rögzítettek szerint, külön díj
ellenében, opcionális fogyasztóvédelmi szolgáltatásként vállalja Megbízó földgáz kereskedelmi szerződésének felügyeletét.
Megbízott feladatai:
• Megbízó havi földgázszámláinak teljeskörű ellenőrzése a kézhezvételtől
számított 5 munkanapon belül;
• a földgáz-kereskedelmi szerződéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő
reklamációk kezelése;
• a
földgáz-kereskedelmi
szerződéssel,
elosztóhálózati
használati
szerződéssel kapcsolatos egyéb ügyintézés – szükség esetén eljárás az
elosztói engedélyes felé;
• óracsúcs túllépéssel kapcsolatos ügyek intézése.
Megbízó feladatai:
•

•

Megbízó vállalja, hogy havi földgázszámláját a kézhezvételtől számított 3
munkanapon belül megküldi Megbízott részére az ugyfelszolgalat@gaz1.hu
e-mail címre;
Megbízó vállalja, hogy a gázmérőóra állását a kereskedőváltás napjával,
valamint a számlázási időszaknak megfelelően, havi rendszerességgel
rögzíti, és Megbízott rendelkezésére bocsátja;
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•

4.4.1.

Megbízó vállalja, hogy a földgáz-kereskedelmi szerződéssel kapcsolatban
esetlegesen felmerülő reklamáció esetén Megbízott ügyintézéséhez
szükséges iratokat és adatokat Megbízott rendelkezésére bocsátja.

A fogyasztóvédelmi szolgáltatás szakértői díja
A fogyasztóvédelmi szolgáltatás szakértői díja az Egyedi Szakértői Szerződésben fix
díjként kerül rögzítésre.

4.4.2.

Fizetési Feltételek
A fogyasztóvédelmi szolgáltatás szakértői díja az alábbiak szerint kerül
kiszámlázásra.
a) Amennyiben a szakértői díj egy hónapra eső összege nem haladja meg a tíz
ezer forintot, Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott Felek között
létrejött Egyedi Szakértői Szerződésben rögzített díj negyedéves időszakra
arányos szakértői díjára vonatkozó számlát állít ki a negyedévet követő hónap
3. munkanapján.
b) Amennyiben a szakértői díj egy hónapra eső összege meghaladja a tízezer
forintot, Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott Felek között létrejött
Egyedi Szakértői Szerződésben rögzített díj 1 hónapra vonatkoztatott szakértői
díjára számlát állít ki a tárgyhót követő hónap 3. munkanapján.
A szakértői díj fizetési határideje a számla kibocsátásától számított 15 naptári nap.

4.4.3.

Eljárás nem- vagy késedelmes fizetés esetén:
Megbízó a fizetési késedelme esetén köteles a Ptk. szerinti, a gazdálkodó
szervezetekre vonatkozó késedelmi kamatot megfizetni a késedelmes napok után.
Megbízó fizetési késedelme esetén Megbízott fizetési felszólítást küld Megbízónak
tértivevényes ajánlott levélben. Ha Megbízó tartozását a teljesítési idő lejártát
követő 20 napon belül sem egyenlíti ki, akkor a felszámolási jogszabályok szerint
Megbízott felszólítja Megbízót, és követelését jogi úton érvényesíti.

4.4.4.

Szerződés szegés esetei és jogkövetkezményei
Megbízott szerződésszegése és annak jogkövetkezményei:
Megbízott szerződést szeg, amennyiben:
•
•

Megbízó által megküldött földgázszámla ellenőrzését a 4.4 pontban
rögzített határidőig nem végzi el;
Megbízott nem küldi meg Megbízótól megkapott, reklamációval
kapcsolatos dokumentumokat a földgázkereskedő felé.

Megbízott fenti esetekre értelmezett szerződés szegése esetén nem jogosult
szakértői díjra.
Megbízó szerződésszegése és annak jogkövetkezményei:
Megbízó szerződést szeg, amennyiben
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•
•
•

a havi földgázszámláját a 4.4 pontban rögzített határidőre nem küldi meg;
a 4.4 pontban rögzített mérőóra állásokat nem bocsátja Megbízott
rendelkezésére
a reklamációkezeléshez szükséges dokumentumokat és adatokat nem
bocsátja Megbízott rendelkezésére.

Ebben az esetben, Megbízott jogosult a szakértői díjról a 4.4.1 és 4.4.2 pontban
foglaltak szerint számlát kiállítani.

5.

TITOKTARTÁS
Feleknek jelentős érdeke fűződik ahhoz, hogy megállapodásra jussanak, hogy az
elért ismereteik ne kerüljenek Felek körein, ill. együttműködő megrendelő körén
kívül, ezért felek titoktartási megállapodást kötnek.

5.1.

5.2.

Felek rögzítik, üzleti megállapodásuk szerint együttműködnek szerződésük alapján
egyenlő rangú felekként. Mivel a munka ellátása szoros együttműködést igényel,
amely során a Felek felfednek a partnerük és alkalmazottaik számára bizalmas
információkat, adatokat, tényeket és szellemi alkotásokat, felek a következőkben
állapodnak meg:
Felek bizalmasnak tekintenek minden olyan ár, pénzügyi, műszaki, informatikai,
üzleti, gazdasági vagy más tartalmú, nem nyilvánosságnak szánt információt,
adatot és anyagot, ügyekre és ügyfelekre vonatkozó bármely információt, amelyet
Felek egymás tudomására hoznak, vagy másként kiszolgáltatnak, ill. amely a
Partnereknek üzleti kapcsolatok, megbeszélések során, illetőleg bármely más
módon tudomásukra jut.

5.3.

Felek, mint a bizalmas jellegű információ birtokába jutók kötelesek az így kapott
információt a legszigorúbb titoktartás mellett kézhez venni és kezelni.

5.4.

Tudomásul veszik, hogy a bizalmas jellegű információt nem használhatják fel, ill.
nem szolgáltathatják ki harmadik személynek a partner kifejezett, írásos
beleegyezése nélkül, ill. nem engedhetik meg másoknak, hogy használják azt, vagy
ahhoz bármely módon hozzáférjenek.
Az információhoz jutó fél köteles meghozni minden olyan ésszerű intézkedést,
mellyel elkerülhető a bizalmas információ nyilvánosságra kerülése, elterjedése,
vagy jogosulatlan használata.

5.5.

5.6.

Titoktartásra kötelezett Felek tudomásul veszik, hogy a titoktartási nyilatkozat
szándékos megszegéséért a polgári jog szabályai szerint teljes kártérítési, ill.
büntetőjogi felelősséggel tartozik. Ha az információt további haszonszerzésre is
felhasználja, úgy bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő.

5.7.

Felek vállalják, hogy a témával közvetlenül foglalkoztatott alkalmazottaikat a
titoktartásra kötelezik, és a fent rögzített következményekre figyelmüket felhívják.

5.8.

Megbízott a megbízás teljesítése során Megbízóval vagy annak ügyfelével
kapcsolatban tudomására jutott minden információt köteles titkosan kezelni, ilyen
információt bármely harmadik személy részére csak Megbízó kifejezett
hozzájárulásával, illetőleg hatóság vagy bíróság jogerős határozata alapján jogosult
kiadni. E pont tekintetében Megbízott által külön aláírt titoktartási nyilatkozat
rendelkezései irányadóak.
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5.9.

Megbízott köteles a megbízás teljesítése során Megbízótól kapott írásos anyagokat
megfelelően megőrizni. Megbízott nem jogosult a részére átadott
dokumentumokról másolatot készíteni.

6.

ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

6.1.

Az MT-GAS Consulting Kft. a gaz1.hu honlapon regisztrált ügyfelet (Megbízót)
képviselő természetes személy személyes adatait kizárólag a Megbízó érdekében
gyűjti és kezeli annak érdekében, hogy a megbízást teljesíteni tudja. A gaz1.hu
Adatvédelmi Szabályzatát a https://www.gaz1.hu/adatvedelem linken lehet
megtekinteni.
Az MT-GAS Consulting Kft. a gaz1.hu honlapon regisztrált ügyfél (Megbízó) üzleti
adatait bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a megbízásban vállalt feladat ellátása
céljából továbbítja harmadik személynek, földgázkereskedőknek ajánlatkérés
céljából.

6.2.

7.

TÖBBLETTEVÉKENYSÉG
A Megbízó csak az Egyedi Szakértői Szerződésben rögzített feladatok elkészítése
érdekében és célját illetően adhat Megbízottnak utasítást. Amennyiben az utasítás
túllép az abban meghatározott feladatokon, illetve teljesítése többletmunkával
vagy költségtöbblettel jár, azt Megbízott csak akkor köteles teljesíteni, ha
megállapodnak, és azt írásban együttesen szerződésmódosításban rögzítették.

8.

KAPCSOLATTARTÁS MÓDJA
Megbízott a megbízás teljesítésével kapcsolatos kérdéseket, megkereséseket,
panaszokat a gaz1.hu online chat szolgáltatásán, ügyfélszolgálati email címén
keresztül fogadja és email -ben vagy szükség esetén telefonon válaszolja meg. Az itt
felsorolt kommunikációs csatornákat a honlapon mindenkor megtalálhatóak.

9.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1.

A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó hatályos
magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

9.2.

Bármely a szerződéssel, illetőleg annak teljesítésével összefüggésben felmerülő
jogvita esetén Felek megkísérlik a vitát tárgyalások útján rendezni. Amennyiben ez
nem vezet eredményre, a Felek a jogvita rendezésére Megbízott székhelye szerinti
Bíróság illetékességét kötik ki.
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