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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
FÖLDGÁZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSÉHEZ
A jelen ÁSZF, valamint az Eladó és a Vevő között létrejött Szerződés annak valamennyi mellékletével
együtt egységes feltételrendszert és egységes Szerződést képeznek. Amennyiben a Szerződés és annak
mellékletét képező egyedi szerződés rendelkezései között eltérés lenne, az egyedi szerződés
rendelkezései tekintendők irányadónak.
1. Fogalom-meghatározások
A Szerződésben, illetve a jelen ÁSZF-ben nagy kezdőbetűvel használt és másként nem definiált
kifejezések a következő meghatározott jelentéssel bírnak.
„Átadási-Átvételi (csatlakozási) Pont(ok)” – Szállítóvezetékről ellátott felhasználó esetében a
szállítóvezeték mérési rendszerrel ellátott azon gázátadó állomásának kilépő csonkja, amely az adott
felhasználó – közvetlen vagy közvetett – ellátását szolgálja, illetve a szállítóvezeték azon mérési
rendszerének kilépő csonkja, amely az adott felhasználó– közvetlen vagy közvetett – ellátását szolgálja,
amennyiben a felhasználó ellátása nem gázátadó állomáson keresztül történik. Földgázelosztó
vezetékhez csatlakozó felhasználó esetén a felhasználó földgázellátásához létesített mérési rendszer(ek)
kilépő csonkja(i). Ezek pontos felsorolását a 2. sz. melléklet tartalmazza.
„Égéshő” – Az égéshő az a hőmennyiség, amely egy köbméter t = 25 °C hőmérsékletű és Pa = 1,01325
bar (1 atm) nyomású földgáz tökéletes elégetésekor szabadul fel, ha a tüzelőanyag és a levegő eredeti
nedvességtartalma és a hidrogéntartalom elégéséből származó víz az elégés után 0 °C-on cseppfolyós
halmazállapotban van jelen. Az égéshő a földgáz kémiai összetétele alapján kerül meghatározásra. A
mértékegysége kWh/m3.
„Földgáz” - jelentése olyan természetes, éghető gáz, amely megfelel az MSZ 1648:2000 szabványnak.
Jelen szerződésben szereplő minden földgáz mennyiségi adat gáztechnikai normál állapotban, 288,15°K
(15 °C) hőmérsékleten és 101,325 kPa nyomáson értendő; „Földgázelosztó” – A földgázelosztásra
vonatkozó működési engedély alapján az engedélyes a környezetvédelem kellő figyelembevételével az
engedélyével érintett elosztóvezetékeket és berendezéseiket üzemelteti, karbantartja, fejleszti és földgáz
elosztási tevékenységet végez.
„Földgáztárolói Engedélyes” – A földgáztárolásra vonatkozó működési engedély alapján az engedélyes
a környezetvédelem kellő figyelembevételével, az engedélyével érintett földgáztárolókat és
berendezéseiket üzemelteti, karbantartja, fejleszti, valamint földgáztárolási tevékenységet végez.
„Földgáz teljesítmény” - a Vevő által ellátott felhasználók lekötött és az Eladó által az átadás-átvételi
ponton rendelkezésre tartott teljesítmény (kWh/h-ban).
„Gázár” jelentése a Felek által kölcsönösen elfogadott fajlagos díj EUR/MWh-ban vagy HUF/MWh-ban
kifejezve;
„Gázév” vagy „Szállítási Időszak” – Minden október 1. 06:00 órától a következő év október 01. 06:00-ig
terjedő időszak.
”Gázhónap” – A naptári hónap első reggelének 6.00 órájától a következő naptári hónap első napjának
reggel 6.00 órájáig tartó időszak, közép-európai idő szerint.
”Gáznap” – Bármely naptári nap reggelének 6.00 órájától a következő naptári nap reggelének 6.00
órájáig, az Átadási-Átvételi Pontban érvényes helyi idő szerint.
”Gáznyomás” – A földgáz gázvezetékbeli abszolút nyomása és az atmoszférikus nyomás közötti
különbség. A gáz nyomásának a mértékegysége a pascal [Pa] illetve bar [bar].
„Gáztechnikai Normál Köbméter” vagy „m3”– Az a gázmennyiség, amely 1 m3 térfogatot foglal el 288,15
ºK (15oC) hőmérsékleten és 101.325 Pa nyomáson.
„GET” – A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény.
„Havária” – Az összekapcsolt földgázszállító, földgázelosztó földalatti tároló és gáztermelő rendszer
tervszerű, normál üzemmenetétől eltérő olyan, a földgázkereskedő, mint Eladó által nem befolyásolható
okokból bekövetkező üzemállapot (pl. létesítményekben bekövetkezett törés, felszakadás, kilyukadás,
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tűz, robbanás), melynek következtében ellátás biztonság csökkenés, súlyos környezetszennyezés,
közveszély keletkezhet és a fogyasztók gázellátása korlátozottá válik, illetve a gázátadó állomáson a
normál üzemmeneten kívüli üzemi paraméterek keletkeznek.
„Kapacitás” – Adott földgázszállító, elosztó, tároló rendszer időegységre vonatkoztatott teljesítménye.
„Maximum Éves Mennyiség” - jelentése az a földgáz mennyiség egy gázévben, amelynek rendelkezésre
tartására az Eladó jelen szerződés feltételei szerint kötelezi magát;
„Minimum Éves Mennyiség” - jelentése az a földgáz mennyiség egy gázévben, amelynek átvételére és
megfizetésére a Vevő jelen szerződés feltételei szerint kötelezi magát;
„„Minőség Elszámolási Rend” vagy „MER” – A szállítórendszer meghatározott hálózati pontjain a Szállítási
Rendszerüzemeltető méri a földgáz összetételét, minőségét, a mért adatokból képezi az áltag súlyozott
fűtőértéket. A Szállítási Rendszerüzemeltető a honlapján publikálja az egyes gázátadó állomásokhoz
tartozó átlag fűtőértéket. Ez az ún. MER fűtőérték, melyet a Szállítási Rendszerüzemeltető évente
aktualizál.
„MSZKSZ” – Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B).
„Rendszerüzemeltető” – A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény alapján a Szállítási
Rendszerüzemeltető, a Földgáztárolói Engedélyes és a Földgázelosztó.
„Szállítási Rendszerüzemeltető” – A földgázszállítást, a szállítóvezeték üzemeltetését, karbantartását és
fejlesztését végző engedélyes.
„Szállítási Rendszerirányító” - Az együttműködő földgázrendszer működtetését
Rendszerüzemeltetők közötti irányítási és koordinációs feladatok ellátását végző engedélyes.

végző,

„Szerződött Éves Mennyiség” a Szerződés 2. sz. mellékletében meghatározott földgázmennyiség.
„Teljesítmény” – Az a Vevő által szerződött, az Átadási-Átvételi Ponton biztosított időegységre
vonatkoztatott gázmennyiség (GJ/óra mértékegységben), amelyet rendelkezésre kell tartani a
szerződéses időszak alatt. A földgáz teljesítmény megállapodás szerint megszakítható és nemmegszakítható teljesítményre osztható.
„ÜKSZ” – A magyar földgázrendszer mindenkor hatályos Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata, ahogy az
a www.fgsz.hu honlapon kihirdetésre kerül.
„Vételezési szándék” - jelentése a Vevő által a gázév megkezdése előtt legalább 3 hónappal bejelentett
földgáz mennyiségi és kapacitásigény.
„Vhr.”- A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009.
(I.30.) kormányrendelet.
2. Az Eladó kötelezettsége
Az Eladó a Vevő ellátása érdekében az együttműködő földgázrendszeren szállítási és tárolási
kapacitásokat köt le.
Az Eladó kötelezi magát arra, hogy az általa beszerzett Földgáz-mennyiségekből a Vevő részére a
Szerződés 2. számú mellékletben szereplő Maximum Éves Mennyiség erejéig a Fogyasztó részére
rendelkezésre tart, és a Szerződésnek megfelelően leszállít a Szállítási Időszakban.
3. A Vevő kötelességei
A Vevő kötelezi magát arra, hogy a Földgáz igényét az Eladótól veszi át, és annak ellenértékét az
Eladónak megfizeti.
4. A földgáz átadás-átvétele
A kockázat és a tulajdonjog az Átadás-Átvételi Ponton száll át az Eladóról a Vevőre.
5. A földgáz minőségi jellemzői
A földgáz minősége megfelel az MSZ 1648:2000 a 2H jelű gázcsoportra vonatkozó szabvány előírásainak.
A földgáz további minőségi jellemzői megfelelnek a mindenkor érvényes ÜKSZ, valamint a Földgáz
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Minőség Elszámolási Rend és a Szállítási Rendszerüzemeltető Üzletszabályzata szerint az adott átadásátvételi pontokhoz rendelt jellemzőknek.
A Vevő tudomásul veszi a földrajzi elhelyezkedésből adódó esetleges energiatartalom/égéshő változást.
Minőségi hibának tekintendő a földgáz égéshője - mint minőségi elem - szempontjából, ha az kívül esik
a szerződött égéshő ±10%-os sávján, kivéve a „vis major” esetét.
A földgáz szerződött átadási nyomása megfelel a 2. sz. melléklet szerinti átadás-átvételi pontokhoz a
szállítói engedélyes Üzletszabályzatában hozzárendelt nyomásértékeknek.
Az Eladó az átadóállomáson történő átadásnál szagosított földgázt ad át a Vevőnek.
6. Az átadott földgáz mennyiségi, minőségi mérése
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
rendelkezéseinek megfelelően. Ezen kötelezettség a Rendszerüzemeltetőt terheli.
Ha a földgáz minőségi paraméterei nem elégítik ki a Szerződésben rögzített értékeket, akkor az Eladó
24 órán belül értesíti a Vevőt az eltérés várható vagy bekövetkezett mértékéről.
A Vevő az értesítést vagy a minőségváltozást követő 2 munkanapon belül igényelheti a gáz átadásának
szüneteltetését anélkül, hogy a szerződésszegés esetére meghatározott jogkövetkezmények rá nézve
beállnának. Amennyiben a Vevő 2 munkanapon belül nem emel kifogást, akkor a gázminőséget
szerződésszerűnek kell tekinteni.
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 megadott határidőkön túl az Eladó felé minőségi kifogás nem
érvényesíthető.
Ha a Vevő mintával rendelkezik a kifogásolt gázból, és a feleknek a kifogásról nem sikerül megegyezniük,
a mintát a Felek által kölcsönösen elfogadott akkreditált laboratóriumba kell szállítani döntő vizsgálat
céljából. Amennyiben a Vevő minőségi kifogását az Eladó nem ismeri el és a Vevő mintával nem
rendelkezik, az Eladó a rendelkezésére álló dokumentumok alapján állapítja meg a kifogásolt időszak
tényleges gázminőségét. További véleményeltérés esetén a Felek szakértők, illetve a Felek által
kölcsönösen elfogadott akkreditált laboratórium, illetve egyéb akkreditált szervezet bevonásával kísérlik
meg a megegyezést.
Amennyiben az Eladó a Vevő szerződésszerű ellátása érdekében a szerződöttől eltérő minőségi
paraméterekkel rendelkező földgázt kíván átadni, vagy a szerződött minőségi feltételeknek nem tud
eleget tenni, jogában áll szerződésmódosítást kezdeményeznie, amely részmennyiségekre is
vonatkozhat.
Az Eladó vállalja, hogy amennyiben a földgáz minőségi jellemzőinek módosítását tervezi, arról a Vevőt
előzetesen, megfelelő időben értesíti. A földgáz minőségének megváltoztatásával kapcsolatos
tevékenységeket és ezek időbeli ütemezését a Felek előzetesen egyeztetik.
7. Az átadott földgáz mennyiségi, minőségi meghatározása és dokumentálása, az elszámolás alapja
és adatforgalma
7.1. Az elszámolás alapja
Eladó és a Vevő közötti elszámolások alapját Átadási-Átvételi Pontonként
a) Vevő szerződött teljesítménye/kapacitása,
b) a Vevő naponkénti fogyasztási igénybejelentése,
c)

a Rendszerüzemeltetők elszámolási mérései és allokációi alapján kiállított átadási-átvételi
jegyzőkönyvek képezik.

Az elszámolási időszak egy Gázhónap. A mennyiségi elszámolások alapvető időegysége a Gáznap.
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Az elszámolás napi energiatartalom alapon történik, ahol a földgáz mennyisége egyenlő az óránként
átadott energiatartalom és az órák számának a kéttizedesre kerekített értékének szorzatával. Bármely,
az egy Gáznapnál hosszabb időszakra vonatkozó mennyiség/energiatartalom az adott időszak
Gáznapjain átadott mennyiség/energiatartalom összegeként kerül meghatározásra.
7.2. Elszámolás rendszerüzemeltetői allokáció alapján
A Felek a kereskedelmi elszámolásokhoz szükséges elszámolási alapadatokat legkésőbb a tárgyhónapot
követő hónap 15. napját követő első munkanapig felvett havi átadási-átvételi jegyzőkönyv(ek)ben
rögzítik közösen egyeztetett adattartalommal. Eladó digitális aláírással ellátott elektronikus levélben
eljuttatott előzetes formátumon keresztül biztosítja a jegyzőkönyv elfogadásának lehetőségét a Vevő
részére. A Vevő részére az átadás-átvételi jegyzőkönyv elfogadására egy munkanap áll rendelkezésre.
Amennyiben a Vevő az előbbiek szerint egy munkanapon belül az átadás-átvételi jegyzőkönyv
elfogadásáról vagy vitatásáról nem küld visszajelzést az Eladó részére, úgy az átadás-átvételi
jegyzőkönyvet Felek elfogadottnak tekintik.
Az átadási-átvételi jegyzőkönyv felvétele rendszerüzemeltetők által véglegesített allokációs adatok
alapján történik.
A teljesítést igazoló átadási-átvételi jegyzőkönyvek a vonatkozó számla mellékletét képezik. Az Eladó
vállalja, hogy az elszámolási időszak zárását követően a véglegesített elszámolási alapadatokat a Vevő
számára elérhetővé teszi.
8. Számlázás és fizetés
8.1. Általános rendelkezések
A Felek határozott idejű elszámolásban állapodnak meg; az elszámolási időszak egy Gázhónap. A
számlán feltüntetendő teljesítési időpont a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvény
(a továbbiakban: „ÁFA törvény”) szerinti teljesítési időpont.
Az Eladó a szükséges szállítási és tárolási kapacitásokkal rendelkező Rendszerüzemeltetők adott
kapacitásig történő rendelkezésre állási szolgáltatását, illetve földgázszállítási, és - tárolási szolgáltatását
igénybe veszi, és azokat egészben vagy részben, de minden esetben változatlan formában közvetíti a
Vevő felé.
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 a pozitív értékbeli különbözetről számlát állít ki.
Eladó elektronikus számlát állít ki és azt a Szerződés 2. számú mellékletben rögzített e-mail cím(ek)re
küldi meg elektronikus úton. Az Eladó az elkészült számlát vagy számlával egy tekintet alá eső okiratot
a kibocsátás napján az invoice@ppd-hungaria.com címről a Vevő részére a szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott számlázási kapcsolattartó e-mail címére küldi meg e-mail útján. Az
elektronikus számla alkalmazásához Vevő a Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul.
Az e-mail Vevőhöz történő megérkezésével a számla megfelelően kézbesítettnek minősül, melyet az
Eladó az e-mail rendszer naplójával igazol.
Az ügylet jellegéből fakadóan a számlák közvetített szolgáltatásokat tartalmazhatnak.
8.2. Vevő fizetési kötelezettségei
8.2.1. Gázdíj fizetése
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 (kWh);
b) a PG értékeket: három tizedes jegyre (EUR/MWh vagy Ft/MWh)
c)

kerekítve számolják.

A kerekítésre a következő szabály alkalmazandó:
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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.
8.2.2. Rendszerhasználati díjak fizetése
A Vevő a földgáz árán felül a felmerülő és hatóságilag szabályozott rendszerhasználati díjakat, valamint
a szagosítás díját is megfizeti Eladó részére.
Amennyiben a rendszerhasználati díjtételeket meghatározó jogszabály, vagy az annak 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 kerül
megállapításra, úgy az Eladó jogosult a Szerződésben rögzített rendszerhasználati díjakat a
változásoknak megfelelően módosítani.
A rendszerhasználati díjak a számlázáskor rendelkezésre álló díjinformációk szerint kerülnek kiállításra.
Amennyiben a rendszerhasználati díjtételeket meghatározó jogszabály, vagy az annak alapján kiadott
kötelező érvényű hatósági rendelkezés a számla kiállítása után kerül kiadásra, abban az esetben az Eladó
a kiállított számlákat visszamenőlegesen korrigálja, pozitív különbözet esetén új számlát állít ki, negatív
különbözet esetén számlával egy tekintet alá eső okirattal módosítja számláját.
8.2.3. Egyéb díjfizetések
A Szerződés 9.1 és 9.2 pontja szerinti árak nem tartalmazzák, az ÁFA-t, az energiaadót, az MSZKSZ díjat,
a Vevő esetleges nem szerződésszerű vételezéséből adódó jogkövetkezményekből eredő jelenleg ismert
és a jövőben esetlegesen felmerülő további (pót)díjakat, 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.
8.3. Számlareklamáció
A Vevő a megküldött számlával kapcsolatban a számla fizetési határidejének lejártát megelőzően
kifogást jelenthet be. A kifogás bejelentése Eladó felé kizárólag írásban történhet. A kifogásnak
tartalmaznia kell a kifogásolt adatot és a kifogást megalapozó valamennyi körülményt. A kifogásnak a
számla nem vitatott összege tekintetében nincs halasztó hatálya, azt a Vevő köteles a Szerződés szerint
határidőben kiegyenlíteni. A nem vitatott és a vitatott összegről külön számla kerülhet kiállításra.
A számlakifogás esetén a Felek haladéktalanul egyeztetnek, és a vitát egyezség útján kísérlik meg
rendezni.
a) Túlfizetés esetén az Eladó az egyezség létrejöttétől számított 3 munkanapon belül az
árkülönbözetet Vevőnek visszautalja, és erről számlával egy tekintet alá eső okiratot bocsát ki.
b) Alulfizetés esetén a Vevő az egyezséggel egy időben kiállított számla alapján, annak kiállításától
számított 3 munkanapon belül az árkülönbözetet az Eladónak átutalja.
A másik Felet megillető pénzösszeget jogszerűtlenül használó Fél mindkét esetben a 11.3. pontban előírt
mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.
8.4. Követelések beszámítása
Az Eladó számlájában meghatározott követeléssel szemben a Vevő beszámításra nem jogosult.
Amennyiben Eladónak a Vevővel szemben fizetési kötelezettsége keletkezik, Eladó jogosult bármely, a
Vevővel szemben a jelen Szerződésből vagy más jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségébe Vevő
lejárt tartozását beszámítani, és erről Vevőt egyidejűleg tájékoztatni.
Eladó jogosult a bankszámláján jóváírt összeget először a Vevő késedelmi kamat tartozásainak, a
fennmaradó részt pedig a Vevő legkorábban lejárt/lejáró tartozásainak kiegyenlítésére felhasználni.
Eladó írásban értesíti Vevőt arról, hogy a Vevő által átutalt összeget Eladó a Vevő mely tartozásainak
kiegyenlítésére használta fel.
8.5. Egyéb rendelkezések
A Vevő és az Eladó közötti pénzmozgások – ettől eltérő megállapodás hiányában –a számlán feltüntetett
bankszámlaszámra, banki átutalással történnek.
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9. A kiszolgálás felfüggesztése nyitva szállításos ügylet (utólag történő fizetés) esetén
9.1 Hitelkeret
Az Eladó teljesítése megkezdésének előfeltétele a Szerződésben esetlegesen előírt pénzügyi biztosíték
(bankgarancia, garancia, óvadék) Vevő általi nyújtása.
9.2 Felmondási jog
Amennyiben a Vevőnek 1000 EUR-t meghaladó lejárt tartozása áll fenn, vagy a 30 napot meghaladó
lejárt összes tartozása meghaladja a 10000 EUR-t az Eladó jogosult a Szerződést 15 napos felmondási
idővel írásban felmondani.
A Felek megállapodnak, hogy jelen pont vonatkozásában, amennyiben bármilyen tartozás EUR-tól eltérő
pénznemben áll fenn, az adott pénznemben fennálló tartozást az Európai Központi Banknak az adott
deviza/ EURO árfolyama (ECB fixing) alapján számolják át EUR-ra. Az átváltás a késedelembe esés napján
érvényes árfolyamon történik.
10. A kiszolgálás felfüggesztése előrefizetéses ügylet esetén
[törölve]
11. Nem szerződésszerű teljesítés és annak következményei
11.1 Amennyiben bármelyik Fél a Szerződés rendelkezéseit megszegi, a másik Fél a jogszabályokban, illetve
a Szerződésben meghatározott módon és mértékben jogosult a szerződésszegő Féltől mind a Szerződés
teljesítését, mind pedig a jogszabályokban, illetve a Szerződésben meghatározott jogkövetkezményekre
vonatkozó igényét érvényesíteni.
11.2 Nem szerződésszerű teljesítésnek minősül az Eladó részéről különösen a:
•

Minőségi hiba

Amennyiben megállapítást nyer az Eladónak felróható minőségi hiba, úgy az Eladó a minőségi hibával
érintett hőmennyiség után a Gázár 10 százalékának megfelelő összegű árleszállítást köteles nyújtani a
Vevőnek. A minőségi hiba időtartama az az időszak, amely a vizsgált és kifogásolt minta vételének
napját megelőző utolsó mérési naptól a minőségi hiba megszüntetésének – vagy a Szerződés
módosításának napjáig – tart. Nem minősül az Eladó szerződésszegésének, amennyiben a minőségi
hiba a Rendszerüzemeltető engedélyeseknek felróható, amely esetben az Eladó eljár a Vevő érdekében
a Rendszerüzemeltető engedélyesek felé a minőségi hibából eredő igény érvényesítése iránt.
•

Alulszállítás

Amennyiben az Eladó – vis maior esetét kivéve – a Szerződésben meghatározott Maximum Éves
Mennyiségnél kevesebb földgázmennyiséget tart a Vevő rendelkezésére, illetve a Vevő
igénybejelentésében szereplő földgázmennyiségnél kevesebb földgázmennyiséget bocsát a Vevő
rendelkezésére, a Vevő jogosult az Eladóval szemben az érintett földgázmennyiség után a Gázár 25
százalékának megfelelő kötbért érvényesíteni.
11.3 Nem szerződésszerű teljesítésnek minősül a Vevő részéről különösen a(z)
•

Alulvételezés

Amennyiben a Vevő – vis maior esetét kivéve – a Szállítási Időszak alatt elmulasztja az Minimum Éves
Mennyiség átvételét.
•

Túlvételezés

Amennyiben a Vevő – vis maior esetét kivéve – bármely okból a Szerződésben rögzített Maximum Éves
Mennyiséget meghaladó hőmennyiséget vesz át.
•

Teljesítménytúllépés

Amennyiben a Vevő a lekötött maximális órai kapacitást túllépi.
•

Fogyasztási igénybejelentés eltérés

Amennyiben a Vevő által vételezett földgázmennyiség az Eladó által jóváhagyott fogyasztási
igénybejelentéstől az alábbiak szerint eltér:
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a) Fogyasztási igénybejelentés (nominálási) eltérési tolerancia: mindenkori ÜKSZ-ben leírt
mértékkel azonos (jelenleg: ±14%);
b) Kiegyensúlyozási tolerancia: mindenkori ÜKSZ-ben leírt mértékkel azonos (jelenleg: ±2%),
úgy az Eladó jogosult a Vevő gázvételezése vagy gázvételezésének kiegyensúlyozása miatt a hatályos
ÜKSZ szerint bármilyen címen felmerült többletköltségét a Vevő felé továbbszámlázni, de csak abban az
esetben, ha ezekért a Rendszerüzemeltetők az Eladó irányában is pótdíjköveteléssel léptek fel, és csak
olyan mértékben, amilyen mértékben a Rendszerüzemeltetők által követelt pótdíj a Vevőnek felróható.
•

Fizetési határidő eredménytelen eltelte

Amennyiben a Vevő a fizetési kötelezettségét esedékességkor nem teljesíti, az Eladó elektronikus levél
útján fizetési emlékeztetőt küld a Vevőnek. Fizetési késedelem esetén az Eladó jogosult a Ptk. 6:155. §
(1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamatot felszámítani.
Amennyiben a Vevő a fizetési kötelezettségét a fizetési határidő lejártától számított 3. munkanapig sem
teljesíti, úgy az Eladó jogosult a Pénzügyi Biztosítékot nyújtó banktól követelni a lejárt tartozás
teljesítését, valamint egyidejűleg jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni a tartozások megfizetéséig és a
Pénzügyi Biztosíték rendelkezésre tartására (feltöltésére) vonatkozó kötelezettség teljesítéséig.
A Vevő köteles a Pénzügyi Biztosítékot 3 munkanapon belül az eredeti összegre feltölteni. 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 15.2.1e)
pontja szerint rendkívüli felmondással megszüntetni.
11.4 Pótdíjak
•

Nominálási/fogyasztási igény-bejelentési eltérési pótdíj

A mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő pótdíj.
•

Kiegyensúlyozási pótdíj

A mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő pótdíj.
•

Teljesítménytúllépés esetén

A mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő pótdíj.
11.5 Kötbér
•

Alulvételezés és túlvételezés esetén

Szerződés 5. pontja szerinti kötbér.
•

Alulszállítás esetén

Az érintett hőmennyiség után a Gázár 25 százaléka
Felek jogosultak a kötbért meghaladó –igazolt – kárukat is érvényesíteni.
11.6 Kártérítés
A szerződésszegésért való felelősségre a mindenkor hatályos Ptk., valamint az egyéb vonatkozó
jogszabályok az irányadóak. A károsult köteles a másik Felet a káresetről a tudomásszerzését követően
haladéktalanul értesíteni, és kártérítési igényét megfelelően alátámasztva bejelenteni.
11.7 Felelősség korlátozása
Az Eladó az ún. következménykárokért való felelősségét kizárja, kivéve a szándékosan okozott, továbbá
emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget.
12. A szerződéses kötelezettségek korlátozása
12.1 Vis maior
Vis majornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak
teljesítését lehetetlenné tevő, vagy késleltető esemény, amelyet a szerződő felek nem láthattak előre és
nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza a szerződő felek saját gondatlanságára vagy hibájára.
Ilyen események lehetnek különösen, de ezekre nem korlátozva, természeti csapás, tűzvész, robbanás,
árvíz, sztrájk, zendülések, polgári zavargások, embargó, forradalom, földrengés, járvány, törvényes
hatóságok intézkedése a szerződés hatálybalépését követően, export-import tilalom, kikötők, dokkok,
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csatornák blokádja, radioaktív vagy vegyi szennyezés, valamint az Eladó szállítójának szállítási
korlátozásai. Nem minősül vis majornak a pénzügyi forráshiány.
Az Eladó vagy a Vevő részben vagy egészben megtagadhatja a teljesítést, ha az érintett Fél nem tudja
szerződés szerinti kötelezettségét teljesíteni valamely Vis major esemény miatt.
Az a Fél, akinek teljesítését Vis major esemény akadályozza köteles az adott helyzetben tőle elvárható
legrövidebb időn belül értesíteni a másik Felet az aktuális Vis major eseményről. Az értesítés tartalmazza
az esemény jellegét, annak a Szerződés teljesítésére gyakorolt hatását és amennyire az lehetséges, a
nem teljesítés várható időtartamát.
A Vis major eseményt bejelentő Fél az adott helyzetben tőle elvárható legrövidebb időn belül köteles
értesíteni a másik Felet, ha:
a) a Vis major esemény megszűnik; vagy
b) a bejelentő Félre vonatkozóan megszűnik a Vis major teljesítésre gyakorolt hatása.
Egyik Fél sem mentesül a szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítése alól, amíg a Vis major
eseményre vonatkozó bejelentést az érintett Fél meg nem teszi.
Az a Fél, amelyet a Vis major érint:
a) az adott helyzetben tőle elvárható módon köteles elkerülni, megelőzni, megszüntetni vagy
enyhíteni a Vis major esemény hatását, beleértve a szolgáltatások, termékek, berendezések és
anyagok más forrásból történő beszerzését, és az indokolt összegek kifizetését;
b) az adott helyzetben tőle elvárható módon köteles folytatni a Szerződés teljesítését közvetlenül
a Vis major esemény megszűnését követően; és
c)

a másik Fél indokolt kérésére, köteles tájékoztatni a másik Felet a Vis major esemény jellegéről
és okairól, a Vis major elkerülése, megszüntetése vagy enyhítése érdekében tett
tevékenységeiről, és annak várható időtartamáról.

12.2 Havária
Amennyiben havária esete következik be, akkor az erről tudomást szerző félnek haladéktalanul írásban
értesítenie kell a másik felet és a felek kötelesek a lehető legrövidebb időn belül egymással a szerződés
teljesítésének folytatásáról egyeztetni, valamint az egyéb, valamely fél által lényegesnek minősített
kérdésekben megállapodni.
12.3 Karbantartás
Felek a tulajdonukban lévő vagy általuk, illetve harmadik személy által üzemeltetett, a jelen Szerződés
teljesítéséhez kapcsolódó berendezések éves karbantartási időpontját a gázévet megelőzően egyeztetik.
Az együttműködő földgázrendszert üzemeltető engedélyesek (pl. Földgázszállítási Engedélyes) a
szükséges legkisebb Vevői körben és a legkisebb időtartamban a szállítást korlátozhatja, továbbá más
ésszerű műszaki megoldás hiányában szüneteltetheti a rendszer karbantartása, átalakítása, felújítása,
fejlesztése, cseréje esetén. A gázszünet indokolt esetben - csak gázmentes állapotban végezhető
karbantartási, fejlesztési munkáknál - 48 óra lehet gázátadó állomásonként évente egy alkalommal. Ennél
hosszabb időtartam vagy eltérő időpont esetén külön megállapodás szükséges, azonban a Felek ésszerű
igényének teljesítése nem utasítható vissza.
12.4 Korlátozás
A VHR alapján földgázkorlátozás esetén a Szerződés végrehajtását a rendszeregyensúly és a gázellátás
biztosítása érdekében a szükséges mértékben fel lehet függeszteni.
A GET 96.§ (3) bekezdése értelmében a korlátozás időtartama alatt a rendszeregyensúly fenntartásának,
illetve létrehozásának érdekében az Eladó – a részére a betáplálási pontokon Szerződés szerint
rendelkezésre álló (nominált) földgázmennyiséget köteles a rendszerirányítónak felajánlani és a
szükséges mértékben rendelkezésre bocsátani. Az üzemzavar vagy forráshiány miatt elrendelt
Fogyasztói korlátozás minden esetben a szolgáltatás jogszerű megtagadásának minősül. Amennyiben a
Vevő a kapott korlátozási felszólítást nem, vagy nem megfelelően hajtja végre, a mindenkor hatályos
ÜKSZ és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
A GET és a VHR által meghatározott korlátozási kategóriák figyelembevételével a Vevő által lekötött
Földgáz teljesítmények korlátozási besorolása a 2. számú melléklet részét képezi.
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13. Szerződés módosítása
A Felek a Szerződést közös megegyezéssel, kizárólag írásban, cégjegyzésre jogosult képviselőik
aláírásával ellátva módosíthatják. A módosulás hatályba lépésének időpontját naptárilag meg kell
határozni. Nem minősül szerződésmódosításnak a szerződő fél adataiban bekövetkezett változás (pl.
levelezési cím, számlavezető pénzintézet, számlaszám stb.), amely a másik féllel történt írásbeli közléssel
hatályossá válik.
Kötelező a szerződés módosítását kezdeményezni, a módosítás szükségességét megvizsgálni, illetőleg
a módosításban együttműködni az alapul szolgáló hatályos jogszabályok változása esetén.
A módosítást kezdeményező fél írásbeli indítványára a másik félnek 15 napon belül nyilatkoznia kell a
javaslat elfogadásáról - feltéve, hogy közöttük e tekintetben nincs más megállapodás -, vagy a javaslat
megvitatására 15 napon belüli határidőt kell kitűznie.
Az előző bekezdésben rögzített feltételek jelentős megváltozása következményeként létrejött
szerződésmódosítás legkorábban a módosításra irányuló tárgyalások megkezdésének időpontjára
visszaható hatállyal jöhet létre.
Az így létrejött módosítás a korábban szerzett jogokat és vállalt kötelezettségeket nem érinti.
14. A Szerződés megszűnése
A Szerződés megszűnik az alábbi események bármelyikének bekövetkezése esetén:
•
határozott időre szóló Szerződés esetén a lejárat napján, ha a Felek nem hosszabbítják meg, azzal,
hogy a Szerződés rendelkezéseit a Felek közötti elszámolások, illetve fizetési kötelezettség maradéktalan
teljesítésének időpontjáig alkalmazni kell;
•

a Felek közös megegyezése esetén a Felek megállapodásában meghatározott időpontban;

•

valamelyik Fél jogutód nélküli megszűnése esetén;

•

valamelyik Fél a Szerződést azonnali hatállyal felmondja;

•

egyéb, a Szerződésben vagy a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben.
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15. A Szerződés felmondása
15.1 Amennyiben az alábbi 15.2.1. a)-c), illetve 15.2.2. a)-c) pontok szerinti felmondási ok bekövetkezik,
illetve annak bekövetkezése várható, az azzal érintett Fél köteles erről haladéktalanul írásban értesíteni
a másik (felmondásra jogosult) Felet.
15.2 A Szerződés felmondásának esetei
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 megindítása iránti kérelmet nyújt be az illetékes bírósághoz; vagy
fizetésképtelenségét az illetékes bíróság (akár nem jogerős) végzésben megállapítja; vagy a
Vevő legfőbb szerve jogutód nélküli megszűnést kimondó határozatot hoz;
c)

engedélyes Vevő esetén a felügyeleti hatóság a Vevő működési engedélyét jogerősen
visszavonja;

d) a Vevő a nem vitatott fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, és a Vevő ezen nem
vitatott fizetési kötelezettségei az Eladó vonatkozó írásbeli értesítésének kézbesítésétől
számított 8 napon belül sem kerülnek rendezésre;
e) a Szerződésben meghatározott garancia vagy más biztosíték bármely okból megszűnik vagy
nem áll rendelkezésre;
f)

az ÁSZF a 9. és 10. pontjaiban foglaltak alapján (azzal, hogy ebben az esetben a felmondásra a
9. illetve10. pontban foglaltak szerint, 15 napos felmondási idővel kerülhet sor);

g) a Vevő a Szerződésben és/vagy az ÁSZF-ben foglalt és fent külön nem nevesített
kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megszegi;
h) a Vevő írásban elismeri általános fizetésképtelenségét;
i)

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 csődeljárás megindítása iránti kérelmet nyújt be az illetékes bírósághoz; vagy
fizetésképtelenségét az illetékes bíróság jogerős végzésben megállapítja, és ellene felszámolási
eljárás indul; 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.
16. Jogok és kötelességek átruházása
A jelen Szerződés eltérő rendelkezése hiányában egyik Fél sem jogosult a jelen Szerződést (nováció),
illetve a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül
harmadik félre átruházni. A hozzájárulás megadását indokolatlanul nem lehet megtagadni.
17. Irányadó jog
A jelen Szerződésre a mindenkor hatályos magyar jog, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések
alapján kiadott iparági szabályzatok rendelkezései az irányadók.
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Bármely vita elbírálására, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, így különösen annak
megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, más
magyar bíróságok illetékességének kizárása nélkül a felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság (Kereskedelmi Választottbíróság Budapest)
döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját Gyorsított Eljárásra vonatkozó Alszabályzat
rendelkezéseivel kiegészített Eljárási Szabályzata szerint jár el, az eljáró választottbíró(k) száma egy és az
eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni. A felek kizárják a választottbíráskodásról szóló 2017. évi
LX. törvény IX. Fejezetében szabályozott eljárásújítás lehetőségét. A jogvita eldöntésére alkalmazandó
anyagi jog Magyarország joga, ide nem értve annak nemzetközi magánjogi szabályait.
A Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó jogosult fizetési meghagyás kibocsátása iránt eljárást
indítani, valamint arra, hogy amennyiben a Vevő ellentmondása folytán az eljárás perré alakul, úgy az
Eladó a per megszűnése után választottbírósági eljárást indítson. A fenti alternatív választottbírósági
kikötés nem zárja ki, hogy a választottbírósági kikötéssel érintett jogvitából eredő igényét bármelyik fél
fizetési meghagyás útján érvényesítse.
Az állami bírósági út választása esetén az Eladó a pert az Eladó székhelye szerint illetékes bíróság előtt
is megindíthatja.
18. Felek együttműködése, értesítések és kommunikáció
A jelen Szerződésben foglaltak szerinti értesítést írásban megfelelően aláírva és ellenkező rendelkezés
hiányában levél vagy e-mail formájában kell továbbítani a címzett Félnek a Szerződés 3. sz. mellékletében
megadott elérhetőségére. Bármelyik Fél jogosult más elérhetőségét megadni a másik Félnek küldött 15
napos írásbeli értesítéssel.
Bármely közleményt vagy okiratot, amelyet az egyik Fél a jelen Szerződés szerint a másik Félnek címez,
a kommunikáció formájától függően az alábbi időpontban kell kézbesítettnek tekinteni:
a) levél esetén, amikor azt az adott címen hagyták, vagy ajánlott küldemény esetén a vonatkozó
jogszabályok kézbesítési szabályai szerint azt kézbesítettnek kell tekinteni;
b) elektronikus levél esetén a küldés időpontjában, kivéve, ha a levelező rendszer az információ
továbbításának meghiúsulásáról küld értesítést.
19. Szállítási rendszerüzemeltető(k) és Földgázelosztók szolgáltatásai
[törölve]
20. Titkosság
A Felek minden a jelen szerződéshez kapcsolódó adatot és információt bizalmasnak tekintenek
függetlenül attól, hogy ez külön feltüntetésre kerül, vagy sem. A bizalmas információkat – jogszabály
eltérő rendelkezése hiányában - csak a jelen ügylettel érintett, a Felek alkalmazásában vagy
megbízásában álló személyeknek lehet átadni, akik tudomásszerzése elkerülhetetlen a jelen szerződés
teljesüléséhez.
21. Teljes megállapodás
A jelen Szerződés 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 nem szabályozott kérdésekben
az Eladó ajánlatában foglaltak a szerződés teljesítése alatt kötelező érvényűek. A Szerződésben, illetve
az 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 ÁSZF-től 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.
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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.
Amennyiben az Eladó nem érvényesít valamely őt – a Szerződés alapján – megillető jogot, vagy ilyen jog
gyakorlásával késlekedik, vagy azokat csak részben gyakorolja, ez nem jelenti azt, hogy az Eladó erről a
jogáról lemond. A Szerződés alapján az Eladót megillető jogok kiegészítik mindazokat a jogokat,
amelyek az Eladót a jogszabályok rendelkezései értelmében megilletik.

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 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”)
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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.ppdhungaria.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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