Tisztelt Partnerünk!
Tájékoztatjuk, hogy a PPD Hungária Kft. a hatályos Általános Szerződési Feltételeit ( az „ÁSZF”)
felülvizsgálta és azt a megváltozott piaci viszonyokra és jogszabályi változáskra is tekintettel az
alábbiak szerint kívánja módosítani. A módosítás 2022. október 08. napján lép hatályba.
A lényegi változások a módosítással érintett pontok szerint a következők:
Az 1. Fogalommeghatározások pont kiegészítésre került a Havi szerződött mennyiség
definíciójával. „Havi szerződött mennyiség” jelenti a Szerződéshez mellékletként csatolt havi
fogyasztási előrejelzésben meghatározott mennyiséget, amennyiben az releváns az adott
szerződésben;”
A 2. Az Eladó kötelezettsége pont módostásra kerül a Havi szerződött mennyiség fogalmának
beépítésével, illetve a kiszámíthatatlan piaci környezettel összefüggő tájékoztatással.
„Az Eladó a Vevő ellátása érdekében az együttműködő földgázrendszeren – a Maximális éves szerződött
mennyiség, illetve a Maximális havi szerződött mennyiségnek megfelelő (amennyiben az irányadó az
adott szerződésben) - szállítási és tárolási kapacitásokat köt le.
Az Eladó kötelezi magát arra, hogy az általa beszerzett Földgáz-mennyiségekből a Vevő részére a
Szerződés 1. számú mellékletben szereplő Maximum Éves Mennyiség illetve a Havi szerződött
mennyiség (amennyiben az irányadó az adott szerződésben) erejéig a Fogyasztó részére rendelkezésre
tart, és a Szerződésnek megfelelően leszállít a Szállítási Időszakban. A Szerződés 1. számú mellékletben
szereplő mennyiség és amennyiben meghatározásra kerül a Maximum Éves Mennyiség illetve a Havi
szerződött mennyiség (amennyiben az irányadó az adott szerződésben) szállítására jön létre a
szerződés.
Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a nemzetközi helyzetből és/vagy a háborús/egészségügyi
veszélyhelyzetből eredően az Eladó teljesítése előre nem látható időtartamra és/vagy mértékig
akadályba ütközhet.”
A 3. pontban pontosításra került Vevő kötelezettsége a földgázellátáshoz kapcsolódó adók,
terhek, díjak megfizetése tekintetében, illetve a szerződésben meghatározott minimummennyiség
átvételére vonatkozóan.
„A Vevő kötelezi magát arra, hogy a Földgázt, Földgáz igényét az Eladótól veszi át, és annak
ellenértékét, valamint a Szerződésben, jelen Ászf-ben és az Üzletszabályzatban meghatározott díjat,
költséget, adót és egyéb továbbszámlázott fizetési kötelezettséget az Eladónak határidőben megfizeti.
Vevő köteles a Minimum Éves Mennyiség, vagy a minimum Havi szerződött mennyiség (amennyiben az
releváns), illetve a szerződött éves mennyiség, vagy a szerződött havi mennyiség átvételére.”
A 4. pont pontosításra került a kárveszély viselés átszállásának rögzítésével.
„A kockázat, kárveszély és a tulajdonjog az Átadás-Átvételi Ponton száll át az Eladóról a Vevőre.”
A 6. pontban rögzítésre kerül, hogy az átadásra kerülő földgáz mennyisége és minősége
tekintetében a Rendszerüzemeltető elszámolása az irányadó, illetve módosult a minőségi kifogás
bejelentésének határidejével kapcsolatos rendelkezés.
„Az átadott-átvett földgáz mennyiségének és minőségének mérése és annak dokumentálása a mindenkor
hatályos mérésügyi jogszabályok szerinti joghatással járó mérésre alkalmas, használati etalonnal
ellenőrzött mennyiségmérő eszközökkel és kromatográfokkal történik a mindenkor hatályos ÜKSZ
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rendelkezéseinek megfelelően. Ezen kötelezettség a Rendszerüzemeltetőt terheli. A Rendszerüzemeltető
– a földgáz mennyiségéről és minőségéről készített, illetve nyújtott - elszámolását a Felek – vita vagy
feltétel nélkül - elfogadják.”
„A földgáz minőségi hibáját az észleléstől számított 24 órán belül Vevőnek írásban kell bejelentenie az
Eladónak, aki 2 munkanapon belül megkezdi annak kivizsgálását, és annak megalapozottsága esetén
intézkedik a szükséges korrekcióról. A minőségi hiba tényét az elszámolási időszakra vonatkozó
jegyzőkönyvezéskor is rögzíteni kell. A határidő jogvesztő. A megadott határidőkön túl az Eladó felé
minőségi kifogás nem érvényesíthető.”
A 7.2. pontban kiegészülnek a rendszerüzemeltetői allokáció és a mérőóra által mért adatok
eltérése esetén irányadó szabályok.
„Amennyiben a rendszerüzemeltetői allokáció és a mérőóra eltérő adatot mutat, abban az esetben is a
Vevő elfogadja a rendszerüzemeltetői allokáció adatait azzal, hogy a különbözetet jelezni kell a
rendszerüzemeltető felé.
A Felek megállapodnak abban, hogy az adott időszakra vonatkozó allokáció és a mérőóra alapján
történő elszámolás közötti különbözet esetén a különbözetet előjeltől függetlenül nettó 1.000 Ft összegig
nem számolják el.”
A 8.1 pontban pontosítás történt a különbözeti számlák kiállítása tekintetében, illetve rögzítésre
kerül, hogy a számla befogadása és kiegyenlítése a szerződésszerű teljesítés elismerésnek
tekintendő.
„Amennyiben a ténylegesen átvett földgázmennyiség és a tárgy-időszakra érvényes ár szorzataként
számított gázellenérték, illetve a ténylegesen átvett földgázmennyiség után fizetendő szállítási és
tárolási forgalmi díjak ellenértéke nagyobb, mint a tárgyidőszak vonatkozásában addig kiszámlázásra
került összeg, úgy az Eladó az értékbeli különbözetről számlát állít ki”
„Az e-mail Vevőhöz történő megérkezésével a számla megfelelően kézbesítettnek minősül, melyet az
Eladó az e-mail rendszer naplójával igazol. A számlája befogadását illetve kiegyenlítését Felek egyben
a szerződésnek, az Eladó a szerződés szerint hibátlan és megfelelő teljesítésének, szerződéses
kötelezettségeik megerősítésének, elismerésének tekintik.”
A 8.2.1 pontban két tizedesjegyre módosulnak a kerekítés szabályai, rögzítésre kerül, hogy
EUR/HUF átváltás esetén a számla kiállítása napján irányadó MNB középárfolyam
alkalmazandó, illetve módosul az index gázdíj és fix gázdíj definíciója.
„8.2.1.A fizetendő gázdíj a havonta meghatározott Gázár és az elszámolási időszakban értékesített
gázmennyiség szorzata.
Felek a Gázár meghatározása során
a) a földgáz-mennyiséget: három tizedes jegyre (MWh);
b) a gázdíj egységár: kettő tizedes jegyre (EUR/MWh vagy Ft/MWh)
kerekítve számolják.
A kerekítésre a következő szabály alkalmazandó:
a) Az előző számjegy változatlan marad, ha az elhagyásra kerülő számjegy 0, 1, 2, 3 vagy 4.
b) Az előző számjegyet egy egységgel növelni kell, ha az elhagyásra kerülő számjegy 5, 6, 7, 8, vagy
9.
Amennyiben a gázdíj EUR-ban van meghatározva a szerződésben, azonban a gázdíjról HUF számlát
állít ki az Eladó, az Eladó a fizetendő HUF összeget a számla kiállítása napján irányadó MNB által
meghatározott hivatalos euró devizaárfolyamon határozza meg.
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8.2.1.1 Index gázdíj
Az index gázdíjat az Eladó a TTF index, a VTP index, CEEGEX index, vagy más index alapján
határozza meg az alábbiak szerint:
A gázdíj ebben az esetben a szerződésben meghatározott index és a Spread összegeként kerül
megállapításra, meghatározásra. Az index és a spread a szerződésben kerül meghatározásra.
8.2.1.2.Fix gázdíj
A szerződésben meghatározott fix gázdíj.
A 8.2.2. pont kiegészítésre került a Földgáz szállítására, illetve az Eladóra vonatkozó jogszabályokkal
„Amennyiben a rendszerhasználati díjtételeket meghatározó jogszabály, vagy a Földgáz szállítására,
illetve az Eladóra vonatkozó jogszabály, vagy azok alapján kiadott kötelező érvényű hatósági
rendelkezés, ideértve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal vonatkozó határozatait, a
Szerződés időtartama alatt módosul, vagy abban új díjelem, költség, adó kerül megállapításra, úgy az
Eladó jogosult a Szerződésben rögzített rendszerhasználati díjakat a változásoknak megfelelően
módosítani.”
A 8.2.3 pont kiegészült az EKR Díjjal, a jövedéki adóval és a nem szerződésszerű vételezéshez
kapcsolódó díjakkal, költségekkel.
„A Szerződés 8.1 és 8.2 pontja szerinti árak nem tartalmazzák, az ÁFA-t, a jövedéki adót, az MSZKSZ
díjat, az EKR Díjat, a Vevő esetleges nem szerződésszerű vételezéséből adódó jogkövetkezményekből
eredő díjakat, költségeket, fizetési kötelezettségeket, jelenleg ismert és a jövőben esetlegesen felmerülő
további (pót)díjakat, költségeket, bírságokat, büntetéseket, adókat, valamint – a földgáz
kereskedelméhez és értékesítéséhez kapcsolódó egyéb – a Szerződés megkötésekor ismert, vagy a
későbbiekben hatályba lépő jogszabály vagy ÜKSZ által előírt adót, (pót)díjat, pénzeszközt. Az egyéb
díjtételeket az Eladó jogosult Vevő felé érvényesíteni.”
Az ÁSZF a 8.2.4 - 8.2.7. pontokban kiegészül a túlvételezés esetén irányadó rendelkezésekkel,
illetve a szerződés megerősítésére vonatkozó rendelkezéssel.
„8.2.4. Túlvételezés esetén fizetendő gázár meghatározása, amennyiben a szerződés teljes egészében
fix gázdíjra jött létre
Túlvételezés esetén amennyiben a szerződés a fix ár alkalmazását írja elő a szerződésben meghatározott
mennyiségre, Maximális Éves szerződött mennyiségre, vagy a Maximális Havi szerződött mennyiségre
(amennyiben az releváns) és a Vevő ezt meghaladóan vételez, úgy Felek a szerződött – illetve
amennyiben a fentiek szerint releváns a maximális - mennyiséget meghaladó többletmennyiségre
vonatkozóan a gázár az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
CEEGEX Legjobb Vételi Ajánlat Súlyozott Átlagár + 7.97 EUR/MWh
A többletmennyiséget gáznaponként a Vevő elszámolási időszakban gáznaponkénti fogyasztása
arányában határozzák meg (adott gáznapi fogyasztás / elszámolási időszakban összes fogyasztás
* elszámolási időszakban összes túlfogyasztás).
Ahol,
CEEGEX Legjobb Vételi Ajánlat Súlyozott Átlagár: A CEEGEX Közép-Európai Gáz Tőzsde
(CEEGEX) által a szállítási hónap másnapi gáznapjaira publikált ’Legjobb Vételi Ajánlat’
elszámolási időszak gáznapjaira közzétett a Vevő által az elszámolási időszakban gáznaponként
felhasznált mennyiséggel súlyozott összege EUR/MWh-ban (GCV) kifejezve és kettő tizedesre
kerekítve.
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Amennyiben a fenti képlet alapján a gázdíj a szerződött fix gázdíjnál alacsonyabb, abban az
esetben a szerződött fix gázdíj az irányadó és alkalmazandó..
8.2.5. Túlvételezés esetén fizetendő gázár meghatározása Index gázdíj esetén
Amennyiben Vevő az adott évben a szerződött mennyiséget, illetve az adott hónapban a vonatkozó havi
szerződött mennyiséget (amennyiben az irányadó) meghaladóan vételez, illetve amennyiben a
szerződésben meghatározásra kerül a Maximális éves szerződött mennyiség, illetve a Maximális havi
szerződött mennyiség és a Vevő ezt meghaladóan vételez, úgy Felek a szerződött – illetve amennyiben
a fentiek szerint releváns a maximális -mennyiséget meghaladó többletmennyiségre az Eladó a gázdíjat
az Index gázdíjra vonatkozó megállapodás alapján határozza meg. Eladó ebben az esetben fenntartja
magának a jogot, hogy a többletmennyiségre vonatkozó entry kapacitásdíjat is elszámolja Vevő
irányába.
8.2.6. Túlvételezés esetén fizetendő gázár meghatározása index áras szerződés folyamán történt
árrögzítés esetén
A rögzített havi mennyiség 100%-án felüli fogyasztás esetén a nem rögzített mennyiség az eredetileg
szerződött index áron kerül elszámolásra.
8.2.7. Szerződés megerősítése
Amennyiben a Vevő bármely fizetési kötelezettségét teljesíti, az a szerződés, illetve a Vevő szerződési
akarata megerősítésének minősül.
A 8.4. pont az eladói költségekkel pontosításra került.
„Eladó jogosult a bankszámláján jóváírt összeget először az Eladó költségének, majd a Vevő késedelmi
kamat tartozásainak, a fennmaradó részt pedig a Vevő legkorábban lejárt/lejáró tartozásainak
kiegyenlítésére felhasználni.”
A 9. pont megnevezése „Biztosíték”-ra módosul, a 9.2. pont törlésre kerül.
A 10. pontba kerülnek beillesztésre a Vis maiorra vonatkozó rendelkezések és egyidejűleg a 12.
pontból e rendelkezések törlésre kerülnek.
A 11.2. II. pont módosult a Maximális Havi szerződött mennyiségre vonatkozó rendelkezés
beépítésével.
„Amennyiben az Eladó – vis maior esetét kivéve – a Szerződésben meghatározott Maximum Éves
Mennyiségnél, illetve a Maximális Havi szerződött mennyiségnél (amennyiben az releváns) kevesebb
földgázmennyiséget tart a Vevő rendelkezésére, illetve a Vevő igénybejelentésében szereplő
földgázmennyiségnél kevesebb földgázmennyiséget bocsát a Vevő rendelkezésére, a Vevő jogosult az
Eladóval szemben a le nem szállított földgázmennyiség után a Gázár 25 százalékának megfelelő kötbért
érvényesíteni.”
A 11.3. pont Alulvételezésre és Túlvételezésre vonatkozó szabályai kiegészülnek a havi szerződött
mennyiség fogalmának beépítésével, továbbá e pont kiegészítésre kerül a szabálytalan vételezésre
vonatkozó rendelkezéssel és módosul e pont fizetési határidő leteltére vonatkozó része valamint
beépítésre kerül a súlyos szerződésszegésre vonatkozó alpont.
„Nem szerződésszerű teljesítésnek minősül a Vevő részéről különösen a(z)
i. Alulvételezés
Amennyiben a Vevő a Szállítási Időszak alatt elmulasztja a szerződött mennyiség, a Minimum
Éves Mennyiség, vagy a minimum Havi szerződött mennyiség (amennyiben az releváns)átvételét.
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ii.Túlvételezés
Amennyiben a Vevő a Szerződésben rögzített mennyiséget, Maximum Éves Mennyiséget, vagy a
maximum Havi szerződött mennyiséget (amennyiben az releváns) meghaladó hőmennyiséget vesz
át.
(…)
iv.
Szabálytalan vételezés
A szabálytalan vételezés az elosztóhálózat-használati szerződés megszegésének minősül,
amellyel kapcsolatban közvetlenül a területileg illetékes földgázelosztó jogosult eljárni Vevővel
szemben.
A szabálytalan vételezésre vonatkozó részletes szabályokat a Rendszerüzemeltető
üzletszabályzata tartalmazza.
(…)
vi.
Fizetési határidő eredménytelen eltelte
(…) A Vevő köteles a Pénzügyi Biztosítékot 3 munkanapon belül az eredeti összegre feltölteni
amennyiben az az Eladó részéről felhasználásra, lehívásra került Amennyiben a Vevő az
Eladónak a Pénzügyi Biztosíték lehívására vonatkozó értesítésétől számított 3 munkanapon belül
nem tesz eleget a Pénzügyi Biztosíték rendelkezésre tartására (feltöltésére) vonatkozó
kötelezettségének, úgy az Eladó jogosult a Szerződést a jelen Általános Szerződéses Feltételek
Hiba! A hivatkozási forrás nem található.Hiba! A hivatkozási forrás nem található. pontja
szerint rendkívüli felmondással megszüntetni.
vii.
Súlyos szerződésszegés
A jelen ÁSZF 11.3 i – v. pontjaiban foglaltak teljesülése súlyos szerződésszegésnek minősül.
A 11.5. pontban módosulnak a kötbérre vonatkozó rendelkezések
„Kötbér
Az Eladó alulvételezés és túlvételezés esetére kötbért határoz meg.
(a) Alulvételezés pótdíja. Alulvételezés esetén a Vevő a szerződésben meghatározott mértékű
összeget köteles pótdíjként megfizetni az Eladó részére. A pótdíj a teljesítés elmaradása esetére
kikötött kötbér..
(b) Túlvételezés pótdíja. Túlvételezés esetén a Vevő a szerződésben meghatározott mértékű
összeget köteles pótdíjként megfizetni az Eladó részére. A pótdíj a teljesítés elmaradása esetére
kikötött kötbér.
(c) Ha az Eladó a Vevő hibájából adódó, vagy a felelősségi körébe tartozó ok miatt nem tudja a
szállítási kötelezettségét teljesíteni, akkor a szállítási akadály megszűnéséig tartó időszakban vagy a
szerződés megszűnése napjáig a Vevő a meghatározott Minimum Éves szerződött Mennyiség és a
szerződésben meghatározott gázár szorzatának, valamint a Rendszerhasználati díj együttes összege
360-ad részét kötbérként köteles megfizetni naponta az Eladó részére az Eladó erről szóló írásbeli
tájékoztatásának kézhezvételétől számított 8 napon belül. A kötbér a teljesítés elmaradása esetére
kikötött kötbér
(d) Ha a szerződés megszűnik a Szállítási Időszak utolsó naptári napját megelőzően a Vevő
hibájából adódó, vagy a felelősségi körébe tartozó ok, illetve az Eladó felmondása esetén, a Vevő a
szerződés megszűnése napjától a Szállítási Időszak utolsó naptári napjáig (a „Hátralévő Időszak”)
(i) fix gázdíj esetén az Éves Szerződött Mennyiség, illetve amennyiben meghatározásra kerül a
Minimum Éves Szerződött Mennyiség 360-ad része szorozva a Hátralévő Időszak naptári napjainak
száma mennyiségre vonatkozó gázdíj és az ezen mennyiségre jutó elosztói rendszerhasználati díjjal
csökkentett rendszerhasználati díj (ilyen meghatározás hiányában a rendszerhasználati díj 25%-ával
megegyező összeggel) összegével megegyező összegű kötbért; (ii) index gázdíj esetén az Éves
Szerződött Mennyiség, illetve amennyiben meghatározásra kerül a Minimum Éves Szerződött
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Mennyiség 80%-a 360-ad része szorozva a Hátralévő Időszak naptári napjainak száma mennyiségre
vonatkozó – a szerződés megszűnése napján irányadó gázdíj alapján meghatározott - gázdíj és az ezen
mennyiségre jutó elosztói rendszerhasználati díjjal csökkentett rendszerhasználati díj (ilyen
meghatározás hiányában a rendszerhasználati díj 25%-ával megegyező összeggel) összegével
megegyező összegű kötbért köteles az Eladónak megfizetni a Szerződés megszűnése napján. A kötbér
a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér.
Egyik pótdíj/ kötbér nem zárja ki a többi pótdíj/kötbér esedékessé válását és fizetési kötelezettségét,
ennek megfelelően amennyiben több pótdíj/kötbér esedékessé válik a fentiek és /vagy a szerződés
és/vagy az Üzletszabályzat alapján, több pótdíj/kötbér fizetendő és esedékes.
Eladó jogosult a kötbért meghaladó –igazolt – kárát is érvényesíteni.
A kötbér a gázáron felül, a nagyobb bizonyosság kedvéért a 8.2. pontban meghatározott gázdíjon felül
fizetendő.”
A 11.7. pontban módosulnak a kártérítési felelősség szabályai
„Az Eladó az ún. tapadó kárért és következménykárokért, valamint az elmaradt haszonért (lucrum
cessans) való felelősségét kizárja, kivéve a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget
vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget kizárja.
Bármely, a Vevő részéről az Eladó felelősségével kapcsolatban és bármilyen módon vagy alapon
felmerülő, közvetett veszteségből vagy elszenvedett kárból (ideértve a profitveszteséget is) eredő igényt
– bármely módon is okozták az ilyen veszteséget vagy kárt, ideértve az Eladó gondatlanságát is, de ide
nem értve a súlyos gondatlanságot, csalást vagy egyéb szándékos kötelezettségszegést –, Vevő köteles
legkésőbb annak tudomására jutásától számított három hónapon belül bejelenteni. Amennyiben az
igénybejelentés az adott szállítástól vagy a Szerződés megszűnésétől számított 18 hónap eltelte után
történik, az Eladó nem tartozik felelősséggel, kivéve a súlyos gondatlanság, csalás és egyéb szándékos
kötelezettségszegés esetét. Eladó semmilyen, a fenti határidőket követően érvényesített igénnyel
kapcsolatban nem felelős.”
A 13. pont utolsó bekezdése a belső hivatkozás pontosításával módosításra került.
„Vevő lemond arról a jogáról, hogy vis maior esetén kezdeményezze a szerződés módosítását, továbbá
Felek kikötik, hogy a 8.2 pont szerinti díjak nem módosíthatóak vis major okán.”
A 15 pontban módosulnak a szerződés felmondás szabályai, a felmondási esetköröket szabályozó
15.2.1. a)-y) alpontok, ezzel összhangban változik a 15.2.2. a) - d) pontja, továbbá a 15. pont
kiegészül a 15.3 és 15.4 alpontokkal.
„15.2.1
Az Eladó – a Szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a Szerződést a Vevőnek
megküldött írásbeli értesítés útján az alábbi események bármelyikének bekövetkezése esetén
azonnali hatállyal felmondhatja:
a) a Vevő az illetékes hatóság vagy bíróság akár nem jogerős határozata alapján a jövőben, de
még a Szerződés időtartama alatt jogosulatlanná válik a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek
teljesítésére, és nincs olyan jogutódja, amely erre jogosult lenne;
b) a Vevő csődeljárás/felszámolási eljárás megindítása iránti kérelmet nyújt be az illetékes
bírósághoz; vagy a Vevő legfőbb szerve ilyen tartalmú határozatot hoz, vagy a Vevő
fizetésképtelenségét az illetékes bíróság (akár nem jogerős) végzésben megállapítja; vagy a Vevő
legfőbb szerve jogutód nélküli megszűnést kimondó határozatot hoz;
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c) engedélyes Vevő esetén a felügyeleti hatóság a Vevő működési engedélyét jogerősen
visszavonja;
d) a Vevő bármely fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, és a Vevő ezen kötelezettségei
az Eladó vonatkozó írásbeli értesítésének kézbesítésétől számított 8 naptári napon belül sem
kerülnek rendezésre;
e)

a Vevő bármely fizetési kötelezettségével 30 naptári napot meghaladó késedelembe esett;

f)

Vevő ellen kényszertörlési eljárás indul, vagy a Vevő adószáma felfüggesztésre/törlésre kerül;

g)

a Vevő pénzügy helyzetéről, fizetőképességéről negatív információ jut az Eladó birtokába;

h) a Vevő bármely szerződéses nyilatkozatáról, pénzügyi vagy más jellegű állításáról, amelyet a
szerződéssel kapcsolatban tett, illetve azzal kapcsolatos, kiderül, hogy a nyilatkozat megtétele,
illetve a szerződés szerint megtettnek minősülése idején valótlan, hiányos, illetve megtévesztésre
alkalmas; a Vevő az Eladót valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával vagy más módon
megtéveszti, vagy olyan magatartást tanúsít, illetve olyan nyilatkozatot tesz, amely alkalmas a Eladó
megtévesztésére vagy tévedésben tartására az adott szerződésre vonatkozóan;
i) a Szerződésben meghatározott garancia vagy más biztosíték bármely okból megszűnik vagy
nem áll rendelkezésre, vagy részben felhasználásra került és határidőben nem került feltöltésre, vagy
nem nyújtott az Eladó által elfogadott új biztosítékot;
j)

az ÁSZF a 9. és 11. pontjaiban foglaltak alapján;

k) az Eladó a Vevő hibájából adódó ok miatt nem tudja a szállítást megkezdeni a Szállítási Időszak
kezdő időpontjában és az azt követő 8 napon belül;
l) ha az Eladó a Vevő hibájából adódó, vagy a felelősségi körébe tartozó ok miatt nem tudja a
szállítási kötelezettségét teljesíteni 5 napon keresztül;
m) a Vevő a számára előírt együttműködési, tájékoztatási, adatszolgáltatási kötelezettségének nem
tesz eleget, vagy az Eladó által előírt intézkedéseket akadályozza, azok teljesítésében nem működik
közre;
n) a Vevő megszegte az Eladóval, illetve harmadik féllel (felekkel) kötött bármely szerződésből
eredő bármely lényeges kötelezettségét ideértve bármely gazdálkodó szervezettel illetve hatósággal
fennálló lényeges kötelezettségét (beleértve a köztartozásokat) is, így pl. ha fizetési kötelezettségét
esedékességkor nem teljesítette, vagy rendszeresen nem teljesíti, és ez feljogosítja ezen harmadik
felet (feleket) a szerződés azonnali hatályú felmondására;
o) a Vevő a biztosítéki szerződésben vagy az Eladói követelés megtérülésének elősegítésére,
megerősítésére vonatkozó szerződésben foglalt kötelezettségeit megszegi, e szerződések létrejöttét,
vagy ezen szerződések alapján történő eladói igényérvényesítést bármely módon korlátozza, vagy
akadályozza, az Eladó követelései biztosítékául szolgáló fedezetet elvonja, vagy azt az Eladó előzetes
hozzájárulása nélkül elidegeníti, illetve a csökkent értékű, vagy felhasznált biztosítékot nem pótolja,
vagy egészíti ki; a biztosítéki szerződések bármelyike megszüntetésre vagy felmondásra került, vagy
annak veszélye fenyeget;
p) a Vevő a biztosítékban bekövetkezett káresemények miatt az Eladó által a Vevő helyreállítási
kötelezettsége teljesítése céljából átadott biztosítási összeget e céltól eltérően használja fel;
q) a Vevő vagyonára, vagy az Eladó javára biztosítékul lekötött vagyontárgyra bírósági, vagy más
hatósági végrehajtás indul, folyamatban van, vagy a Eladó biztosítékául szolgáló vagyontárgyra
más jogosult a bírósági végrehajtás mellőzésével kielégítési jogát gyakorolja;
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r) amennyiben a Vevőnél fizetésképtelenséghez közeli állapot következik be vagy a Vevő írásban
elismeri általános fizetésképtelenségét;
s) a Vevő vagy annak vállalata, amelyben többségi részesedéssel vagy irányító többségi szavazati
joggal rendelkezik, vagy a Vevő többségi részesedéssel rendelkező tulajdonosa illetőleg a Vevő
irányító többségi szavazati joggal rendelkező természetes vagy jogi személy fizetésképtelenné válik,
csőd- vagy ellene felszámolási-, eljárás indul, illetőleg folyamatban van;
t) a Vevő a Szerződésben és/vagy az ÁSZF-ben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit
ismételten vagy súlyosan megszegi;
u) súlyos szerződésszegés esetén ;
v) a cég képviseletére, továbbá tulajdonosi jogokat gyakorolni jogosult személyek körében
keletkezett vita, avagy a Vevő elérhetőségének elnehezülése vagy ellehetetlenülése miatt a Vevő
érdekkörében működési zavarok keletkeznek;
w) vis maior, illetve lehetetlenülés időtartama alatt;
x) Üzletszabályzatban meghatározott esetekben;
y) egyéb, a Szerződésben meghatározott esetekben.
15.2.2. A Vevő – a Szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a Szerződést az Eladónak megküldött
írásbeli értesítés útján az alábbi események bármelyikének bekövetkezése esetén azonnali hatállyal
felmondhatja:
a) az Eladó az illetékes hatóság vagy bíróság jogerős határozata alapján a jövőben, de még a
Szerződés időtartama alatt jogosulatlanná válik a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek
teljesítésére, és nincs olyan jogutódja, amely erre jogosult lenne;
b) az Eladó működési engedélyét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jogerősen
visszavonja;
c) az Eladó fizetésképtelenségét az illetékes bíróság jogerős végzésben megállapítja, vagy Eladó
felszámolását jogerősen elrendelték; vagy az Eladó legfőbb szerve jogutód nélküli megszűnést
kimondó határozatot hoz a Szerződés időtartamát érintő kezdő időponttal;
d) az Eladó a Szerződésben és/vagy az ÁSZF-ben foglalt és fent külön nem nevesített
kötelezettségeit ismételten és súlyosan megszegi és azt a Vevő írásbeli felszólítására, a felszólításban
meghatározott ésszerű póthatáridőn belül sem orvosolja.
15.3
Az azonnali hatályú felmondás jogkövetkezményei a felmondás kézhezvételének napján
állnak be. Ha a szolgáltatást több Vevő (kötelezettek egyetemlegessége) veszi igénybe, a felmondás
hatálya bármelyik Vevő részére történő kézbesítés esetén mindegyik Vevővel szemben beáll. A
felmondás hatályát nem érinti az Eladó által a felmondás gyakorlását követően a Vevőnek küldött,
és a Vevő fizetési hátralékát jelző kimutatások és egyéb nyilatkozatok. Az Eladó felmondása esetén
az Vevő összes fizetési kötelezettsége (kiszámlázott, nem esedékes, illetve még ki nem számlázott,
ideértve a kötbért is) azonnal esedékessé válik.
15.5.
A 15.2.1 pontban meghatározott körülmények bekövetkezése esetén, azok fennállta alatt
az Eladó jogosult szállítási kötelezettségét felfüggeszteni, földgáz szállítást megtagadni függetlenül
attól, hogy Eladó él-e felmondási jogával.”
A 17. pont módosul a Bécsi Vételi Egyezmény alkalmazásának mellőzésére vonatkozó
rendelkezéssel.
„A Felek a Bécsi Vételi Egyezmény alkalmazását kizárják.”
A 19. pont módosult az Üzletszabályzatra történő utalással.
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A 21. pont kiegészül az ÁSZF-re az Üzletszabályzatra és a kötelező érvényű ajánlatra történő
utalással, valamint meghatározásra kerülnek az ÁSZF módosítás esetén irányadó eljárási
szabályok.
„A jelen Szerződés (beleértve az ASZF és Üzletszabályzat rendelkezései), valamint az Eladó által
tett és a Vevő által elfogadott kötelező érvényű ajánlat testesíti meg a Felek között a Szerződés
tárgyában létrejött teljes és végleges megállapodást. Bármilyen, a Felek között a Szerződés
tárgyában korábban létrejött megállapodás a Szerződés mindkét Fél általi aláírásával hatályát
veszti. A Szerződésben, illetve a kötelező érvényű ajánlatban foglalt rendelkezések közötti esetleges
eltérés esetén a Szerződésben foglaltak az irányadóak. Amennyiben a Szerződés valamely
rendelkezése és az ÁSZF között ellentmondás áll fenn, vagy valamely kérdést a Szerződés az ÁSZFtől eltérően szabályoz, a Szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni. A Szerződés bármilyen
módosítását vagy változtatását írásba kell foglalni és minden fél aláírásra jogosult képviselője által
alá kell írni.
Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítsa. Eladó a jelen ÁSZF
módosításáról a változás hatályba lépése előtt legalább 15 nappal korábban értesíti a Vevőt a
változásnak az Eladó honlapján történő megjelenítésével. Vevő köteles Eladó honlapját
rendszeresen felkeresni és az ÁSZF módosításokat megismerni. Amennyiben a módosítást a Vevő
nem fogadja el, a Vevő köteles erről az Eladót 8 napon belül az Eladó székhelyére írásban – postai
úton - küldött értesítéssel értesíteni . Ha a Vevő az Eladó által kezdeményezett módosítást
határidőben nem fogadja el, az Eladó úgy tekinti, hogy a módosítás hatálybalépésének napjával a
Vevő a Szerződést felmondta. Ebben az esetben az Eladó és a Vevő kötelesek egymással legkésőbb
a felmondási idő lejártáig elszámolni, tartozásaikat megfizetni, illetve követeléseikről rendelkezni.
Ha a Vevő a módosítás ellen, annak hatálybalépési napjáig írásban nem tiltakozik, a Felek és az
Eladó úgy tekinti, hogy a Vevő a módosítást elfogadta. Az Eladó felmondása esetén a Vevő összes
fizetési kötelezettsége (kiszámlázott, nem esedékes, illetve még ki nem számlázott, ideértve a kötbért
is) azonnal esedékessé válik.”
A 22. pontban írt adatvédelmi kikötések pontosításra kerültek:
„22. Adatvédelmi kikötés
22.1 Az Eladó a Vevő képviseletében eljáró – a szerződést aláíró – természetes személy
szerződésben megadott személyes adatait, e-mail címét és telefonszámát a szerződés teljesítése
során kapcsolattartás, a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, valamint a
szerződésben meghatározott célból a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése céljából kezeli.
A Szerződésben foglalt személyes adatok adatkezelésének időtartama legfeljebb a szerződés
megszűnését követő 8 év, amely az adózási és számviteli jogszabályi kötelezettségekből adódik. Az
Eladó adatkezelői kötelezettségeit a mindenkor hatályos adatkezelési jogszabályi előírásokban
foglalt alapelveknek megfelelően látja el, ideértve az adattakarékosság valamint az érintettek
joggyakorlásának elősegítésének elvét is. A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az
adatkezelésben érintettek kiemelt joga többek között, hogy tiltakozzanak az adatkezelés ellen.
22.2 Az Eladó a kapcsolattartóként megjelölt – nem aláíró – természetes személy nevét, címét,
telefonszámát, e-mail címét a Szerződés hatálya alatt az abban foglalt kötelezettségek teljesítése
céljából, a Szerződés megszűnését követően az üzletmenet folytonosságának elősegítéséhez fűződő
jogos érdek jogcímén kezeli. A Vevő kijelenti és szavatolja, hogy a kapcsolattartóként feltüntetett
érintettek hozzájárulását a személyes adataiknak Eladó részére való továbbításához jogszerűen
beszerezte, azokat jogszerűen, az adatok jogszerűségéért és pontosságáért történő teljes
felelősségvállalással adja át az Eladó részére. A Szerződésben foglalt személyes adatok
adatkezelésének időtartama legfeljebb a szerződés megszűnését követő 8 év, amely az adózási és
számviteli jogszabályi kötelezettségekből adódik. A kapcsolattartóként feltüntetett érintettek
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hozzájárulásának visszavonása esetén a Vevő új kapcsolattartót köteles kijelölni, akitől az
adatkezelési hozzájárulást be kell szerezni.
22.3 Az Eladó a Vevőtől a szerződés teljesítése kapcsán átvett, a fentiektől eltérő személyes adatot
a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, illetve másodlagos célból kezeli a
http://www.ppd-hungaria.com oldalon található Adatvédelmi tájékoztatóban megjelöltek és abban
rögzített jogalap szerint. A Vevő kijelenti, hogy az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt
rendelkezéseket megismerte. A Vevő kijelenti és szavatolja, hogy az érintettek hozzájárulását az
érintettek személyes adatainak Eladó részére való továbbításához jogszerűen beszerezte, azt
jogszerűen, az adatok jogszerűségéért és pontosságáért történő teljes felelősség vállalásával adja át
az Eladó részére, és rendszeresen tájékoztatja az abban bekövetkezett változásokról.
22.4 Valamennyi érintett vonatkozásában a személyes adatok címzettjei: az Eladó
ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, kapcsolattartói, könyvelési,
adózási, jogi feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói. Az Eladó jelen pontban foglalt
adatfeldolgozóira az Eladóéval megegyező adatvédelmi kötelezettségek vonatkoznak.
22.5 A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek különösen adózás, könyvelés
céljából az Eladó által megbízott könyvelő irodának, postázás és szállítás céljából a Magyar
Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak, vagyonvédelem céljából az Eladó vagyonvédelmi
megbízottjának, valamint jogi képviselőjének. Az Eladó jelen pontban foglalt adatfeldolgozóira az
Eladóéval megegyező adatvédelmi kötelezettségek vonatkoznak.
22.6 A jelen megállapodás aláírásával a Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó az Adatkezelési
tájékoztatóban meghatározott valamint jelen Szerződésben megadott személyes- illetve (i) üzleti
titoknak, (ii) banktitoknak, (iii) értékpapírtitoknak, (iv) pénztártitoknak, (v) biztosítási titoknak, (vi)
belső információnak, (vii) bizalmas információnak, továbbá (viii) minősített adatnak (együtt:
„Védett Adat”) minősülő adatokat a szerződés teljesítése érdekében az Adatkezelési tájékoztatóban,
illetve a jelen megállapodásban rögzített módon kezeli.
22.7 A fentiek szerint érintett természetes személynek az adatkezeléssel összefüggésben Eladóval,
mint adatkezelővel szemben joga van az átlátható tájékoztatáshoz, kommunikációhoz és
joggyakorlásának elősegítéséhez és információkhoz. Az érintettet megilleti a hozzáférés joga és a
helyesbítéshez való jog, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás joga, a felügyeleti hatóságnál
történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog), a felügyeleti hatósággal szembeni
hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni
hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog. Az érintetett megilleti a törléshez való jog, az adatkezelés
korlátozásához való jog, az adathordozhatósághoz való jog, a tiltakozáshoz való jog, az automatizált
döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos jogok. Az érintett természetes személy jogairól
további részletes tájékoztatást és az adatfeldolgozók személyéről információkat az Eladó honlapján
http://www.ppd-hungaria.com elérhető Adatkezelési tájékoztató tartalmazza. A szerződő Vevő
ezúton nyilatkozik, hogy megismerte, elolvasta az Adatkezelési tájékoztatót, annak tartalmát magára
nézve kötelezőnek elfogadja. Abban az esetben, ha az érintettek érintetti jogukat a Vevőnél
gyakorolják, a Vevő köteles haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül továbbítani a megkeresést
az adatkezelő Eladónak.
22.8 Ezen adatkezelési kikötésekben nem szabályozott kérdésekben az érintett személy jogaira az
EU 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete, továbbá az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Eladó
mindenkor
hatályos
honlapján
http://www.ppd-hungaria.com
elérhető
Adatvédelmi
tájékoztatójában foglaltak irányadók.”
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