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2. sz. 

 
SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 

 
 
 

 
 

A 
 

Városi Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,  

 
mint vevő (a továbbiakban: „Vevő”) 

 
és 
 

a 
 

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
 

mint eladó (a továbbiakban: „Eladó”), 

 
együttesen: a Felek 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

között létrejött, 

91819320/01/PE2012MIX szerződés azonosító (ajánlat azonosító: 2010053182) 
alatt nyilvántartott és 

91819320/02/PE2012MIX szerződés azonosító (ajánlat azonosító: 2010054432) 
alatt módosított  Földgáz-Kereskedelmi Szerződés 

2014. július 01. napjától hatályos, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

szövege 
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FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 
2014. JÚLIUS 01. NAPI KEZDŐ HATÁLYÚ, 

2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
TELJES SZÖVEGE 

 
 

Amely létrejött egyrészről a(z): 

 

Városi Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 

Székhely:   2000 SZENTENDRE, Szabadkai utca 9.   

Levelezési cím:  2000 SZENTENDRE, Szabadkai utca 9. 

Cégjegyzék szám:  13 10 040159 

Adószám:   10822612-2-13 

Bankszámlaszám:  10103874-16075343-00000001 

mint vevő (a továbbiakban: Vevő) 

 

másrészről a 

 

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 

Székhely:      4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. 

Levelezési cím:    4201 Hajdúszoboszló Pf.: 242. 

Cégjegyzék szám:    09-10-000109 

Adószám:      11147073-2-09 

Statisztikai jelzőszám:   11147073-3523-114-09 

Számlavezető pénzintézet:   UniCredit Bank Hungary Zrt. 

SWIFT kód:    BACXHUHB 

Bankszámlaszámok:  HUF: 10918001-00000003-51200047 

     (IBAN:HU59 1091 8001 0000 0003 5120 0047) 

    USD: 10918001-00000003-51200085 

     (IBAN:HU03 1091 8001 0000 0003 5120 0085) 

    EUR:  10918001-00000003-51200102 

     (IBAN:HU29 1091 8001 0000 0003 5120 0102) 

Számla kiállítási cím:   4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. 

mint eladó (a továbbiakban: Eladó) 

(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alábbiak szerint. 

 

 

II. Előzmények 

 

A Felek előzményként rögzítik, hogy közöttük 2013.07.01. 06:00 órai hatályba lépés 

mellett, 91819320/01/PE2012MIX szerződés azonosító (ajánlat azonosító: 2010053182) 

alatt nyilvántartott Földgáz-Kereskedelmi Szerződés (a továbbiakban: Szerződés), 

továbbá 2013.07.01. 06:00 órai hatályba lépés mellett, 91819320/02/PE2012MIX 

szerződés azonosító (ajánlat azonosító: 2010054432) alatt nyilvántartott 

Szerződésmódosítás (továbbiakban: 1. sz. Szerződésmódosítás) jött létre.  

Jelen, 2. számú Szerződésmódosítást a Felek az alábbi szöveggel 2014.07.01. napjától 

rendelik alkalmazni.  
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1. A Szerződés tárgya  

 

1.1 Jelen Szerződés és az annak elválaszthatatlan mellékletét képező Általános 

Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) teljes körűen tartalmazzák a Felek 

közötti földgáz átadás-átvétel részletes szabályait.  

 

1.2 Az Eladó jelen Szerződés alapján kötelezettséget vállal a Szerződésben 

meghatározott mennyiségű és minőségű földgáz eladására a Vevő részére, a Vevő 

pedig köteles a Szerződésben meghatározott földgáz mennyiséget az Eladótól 

átvenni, és annak árát a Szerződésben foglaltaknak megfelelően az Eladó részére 

megfizetni. Az átadás-átvételi pont(ok) az 5. számú mellékletben meghatározott 

felhasználási hely(ek)en található(k) az ÁSZF-ben rögzítettek szerint.  

 

 

2. A Szerződés időbeli hatálya 

 

A Szerződést a Felek 2013.07.01. 06:00 órai hatályba lépés mellett rendelik 

alkalmazni.  A Szerződés 2015.07.01. 06:00 óráig tartó meghatározott időtartamra 

szól. A Szerződés a határozott időtartam leteltével a Felek külön jognyilatkozata 

nélkül megszűnik.  

   
 
3. Szerződött mennyiség és teljesítmény 

 
3.1 Szerződött éves mennyiség 

A 2014.07.01. 06:00 órai időponttól kezdődő Gázévre a szerződött éves 

mennyiség: 

98 123 859,440 MJ. 

 

3.2 A szerződött mennyiségek havi, napi és órai részletezését az 5. sz. melléklet 

tartalmazza. 

 

3.3 Maximum éves mennyiség: a 3.1. pont szerinti Szerződött éves mennyiség 

200,00%-a. 

 

3.4 Minimum éves mennyiség: az 3.1. pont szerinti Szerződött éves mennyiség 0,00%-

a. 

 

 

4. Áralkalmazási feltételek 

 
4.1 Gázdíj 

 
A fizetendő gázdíj az egységnyi gázdíj és a ténylegesen átvett, GJ-ban 3 tizedes 

jegy pontossággal meghatározott gázmennyiség szorzata. 

 

Az egységnyi gázdíjat az alábbi képlettel kell meghatározni. 

 

PG= Po*(0,500*G/Go+0,500*F/Fo) [USD/GJ] 

 

Ahol:  

 

PG: egységnyi gázdíj, USD/GJ-ban kifejezve, 3 tizedesre kerekítve 
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Po: a gázdíj referenciaértéke USD/GJ-ban kifejezve 

 Po = 6,943 USD/GJ 

 

F: az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj havi átlagárainak számtani középértéke USD-

ben metrikus tonnánként, az aktuális naptári negyedévet megelőző 9 naptári 

hónap során. (Az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj árait a „Platt’s Oilgram Price 

Report” tartalmazza az „European Bulk” FOB Med. Basis Italy részben.  

A havi jegyzésár a napi legmagasabb ill. legalacsonyabb jegyzésekből külön-

külön meghatározott havi átlagok számtani középértéke 3 tizedesre 

kerekítve.) 

F = 613,385 USD/t a 2014.04.01. időponttól érvényes negyedévre. 

 

Fo: Referenciaérték, amely az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj 9 havi átlagára USD/t-

ban. 

Fo = 399,545 USD/t 

G: A 0,1%-os kéntartalmú gázolaj (tüzelőolaj) havi átlagárainak számtani 

középértéke USD-ben metrikus tonnánként, az aktuális naptári negyedévet 

megelőző 9 naptári hónap során. (A 0,1%-os kéntartalmú gázolaj árait a 

„Platt’s Oilgram Price Report” tartalmazza az „European Bulk” FOB Med. Basis 

Italy részben.  

A havi jegyzésár a napi legmagasabb ill. legalacsonyabb jegyzésekből külön-

külön meghatározott havi átlagok számtani középértéke 3 tizedesre 

kerekítve.) 

G = 914,659 USD/t a 2014.04.01. időponttól érvényes negyedévre. 

 

Go: Referenciaérték, amely a 0,1%-os kéntartalmú gázolaj (tüzelőolaj) 9 havi 

átlagára USD/t-ban. 

Go = 547,970 USD/t 

 

PG értéke a 2014.04.01. szerinti negyedévre: 11,130 USD/GJ. 

 

Az aktuális PG árat minden Gáznegyedévre a fentiek szerint újra kell számítani. 

 

Amennyiben Vevő USD-ban kéri az USD/GJ-ban kifejezett gázdíj számlázását, az 

érvényes árfolyam a számla kiállításának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank 

(„MNB”) hivatalos deviza USD árfolyama. 

 

Amennyiben Vevő Forintban kéri az USD/GJ-ban kifejezett gázdíj számlázását, az 

érvényes árfolyam a számla kiállítás napját megelőző napon érvényes Magyar 

Nemzeti Bank („MNB”) hivatalos HUF/USD deviza árfolyama.  

 

Amennyiben Vevő EUR-ban kéri az USD/GJ-ban kifejezett gázdíj számlázását, az 

érvényes árfolyam a számla kiállítás napját megelőző napon érvényes Magyar 

Nemzeti Bank („MNB”) hivatalos HUF/EUR és HUF/USD devizaárfolyama.  

 

Amennyiben az elszámoló számla kiállítása a Szerződés szerinti határidő után 

történik, akkor a számla kiállítás napja helyett a határidő szerinti napot kell 

figyelembe venni.  

 

4.2 Kapacitás-lekötési díj 

 
A díj a rendszerhasználati és kereskedelmi költségek kapacitás-lekötéssel arányos 

részét tartalmazza. A fizetendő éves kapacitás-lekötési díj az egységnyi 

teljesítménydíj (RD) és az adott Gázévre lekötött az 5. sz. mellékletben 

meghatározott összes átadás-átvételi pontra lekötött órai kapacitás szorzata. Az 

egységnyi teljesítménydíjat az alábbi képlettel kell meghatározni: 
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RD = (∑(TDENTRY_i*KENTRY_i) +TDEXIT*KEXIT + m*(TDTARKAP + FDBETAR + FDKITAR + 

FDSZÁLL) +TDELOSZTÁSI + TDREND*CPI*KELOSZTÁSI) / KELOSZTÁSI [(HUF/m3/h)/év] 

 

Ahol: 

 

RD A tárolási, szállítási és elosztási költségeknek a teljesítményarányos 

része. 

KENTRY_i Igényelt szállítói entry kapacitások [MJ/nap] 

KEXIT Igényelt szállítói exit kapacitások (téli + szezonális többlet lekötés) 

[MJ/h] 

KELOSZTÁSI Igényelt elosztói kapacitások (téli + szezonális többlet lekötés) [m3/h] 

TDENTRY_i Szállítási entry díjak [HUF/(MJ/nap)/év] 

i Szállítási entry pontok: TSTV - ukrán/magyar határ Beregovó felőli 

betáplálási pont, HAG - osztrák/magyar határ 

Baumgarten felőli betáplálási pont, Tároló – tároló betáplálási pont  

TDEXIT Szállítási exit kapacitásdíjak gázátadó állomás kiadási pontra (téli + 

szezonális többlet lekötés szerinti súlyozott átlag) [HUF/(MJ/h)/év] 

m Mobil kapacitás lekötés [MJ/év] 

TDTARKAP Tárolói kapacitásdíj [HUF/MJ] 

FDBETAR Betárolási díj [HUF/MJ] 

FDKITAR Kitárolási díj [HUF/MJ] 

FDSZÁLL Szállítási forgalmi díj [HUF/MJ] 

TDELOSZTÁSI Éves elosztási teljesítménydíjak (téli + szezonális többlet lekötés éves 

díja) [HUF/év] 

TDREND Éves rendelkezésre állási díj, amely a Szerződés kezdetekor válik 

esedékessé. Eladó a díj 12 havi egyenletes fizetését biztosítja 

kedvezményként. [HUF/(m3/h)/év] 

CPI A Gázévre vonatkozó inflációs tényező (értéke a Szerződés hatályba 

lépésekor 1, azaz egy), amely a KSH által publikált fogyasztói árindex 

változása a tárgyévi Gázév kezdetét megelőző év májusa és a Gázév 

kezdetét megelőző májusa közötti időszakban. A CPI változása minden 

Gázév első napján lép hatályba. 

 
RD értéke a 2. sz. melléklet szerinti számítás alapján a 2014.04.01. időponttól 

érvényes rendszerhasználati díjakkal: 38 549,000 HUF/(m3/h)/év.  

 
4.3 Forgalmi díj 

 
A díj a rendszerhasználati és kereskedelmi költségek forgalommal arányos részét 

tartalmazza. A fizetendő forgalmi díj az egységnyi forgalmi díj és a ténylegesen 

átvett, GJ-ban 3 tizedes jegy pontossággal meghatározott gázmennyiség szorzata. 

Az egységnyi forgalmi díjat az alábbi képlettel kell meghatározni: 

 

FG = (FDSZÁLL + ∑(FDELOSZTÁS_i * MÉV_i)/MÉV + FDSZAG +   FDKER*CPI) * 1000 

[HUF/GJ] 

 
Ahol: 

 

FG A tárolási, szállítási és elosztási költségeknek a ténylegesen átvett 

mennyiségre eső részre. 

FDSZÁLL Szállítási forgalmi díj [HUF/MJ] 

FDELOSZTÁS_i Elosztási forgalmi díj az i-edik felhasználási helyen [HUF/MJ] 

FDSZAG Szagosítási forgalmi díj [HUF/MJ] 

MÉV_i Szerződött éves mennyiség az i-edik felhasználási helyen [MJ/év] 

MÉV Szerződött éves mennyiség [MJ/év] 

FDKER Kereskedelmi forgalmi díj [HUF/MJ]  
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CPI A Gázévre vonatkozó inflációs tényező (értéke a Szerződés hatályba 

lépésekor 1, azaz egy), amely a KSH által publikált fogyasztói árindex 

változása a tárgyévi Gázév kezdetét megelőző év májusa és a Gázév 

kezdetét megelőző májusa közötti időszakban. A CPI változása minden 

Gázév első napján lép hatályba. 

 

FG értéke a 2. sz. melléklet szerinti számítás alapján a 2014.04.01. időponttól 

érvényes rendszerhasználati díjakkal: 69,976 HUF/GJ. 

 

4.4 Egyéb díjak 

  

A fenti díjakon túl a Vevő köteles az ÁSZF-ben rögzített egyéb díjakat 

(igénybejelentési eltérési díj, teljesítménytúllépési díj, kiegyensúlyozó gázdíj) is 

megfizetni az érintett felhasználási helyekre (100 m3/h kapacitás-lekötést 

meghaladó felhasználási helyek esetén). 

  

4.5 Egyéb áralkalmazási feltételek  

 

Az ár nem tartalmazza az általános forgalmi adót, az energiaadót, az MSZKSZ díjat, 

valamint a Vevő nem szerződésszerű vételezéséből eredő pótdíjakat, bírságokat, 

egyéb költségeket. A Vevő köteles az Eladó által a számlán feltüntetett adókat, 

illetékeket, díjakat, járulékokat, költségeket, stb. határidőre megfizetni. 

 

Ha az Eladóval szemben a földgáz-kereskedelemi tevékenységgel, vagy valamelyik 

kapcsolódó szolgáltatással összefüggésben érvényesített adóterhek, díjak, tarifák a 

Szerződés hatálya alatt módosulnak, megszűnnek, vagy új elemmel egészülnek ki, 

a Vevő által fizetendő ellenérték a változás hatálybalépésével, annak mértékével 

módosul. 

 

 

5. Elszámolás, számlázás, fizetés rendje 

 
5.1 A gázdíj számlák kiállításának és megfizetésének pénzneme: HUF 

 

5.2 A kapacitás-lekötési díj és a forgalmi díj, valamint a földgázeladást terhelő adók 

HUF-ban kerülnek számlázásra, és a Vevő által megfizetésre – kivéve az energiaadó 

és az általános forgalmi adó, melyet a gázdíj pénznemében számláz az Eladó. 

 
5.3 Kapacitás-lekötési díj (teljesítménydíj) részszámla  

 

– 20 m3/h fogyasztást el nem érő felhasználási helyek esetében: 

 A díj 12 havi egyenlő részletben, havonta fizetendő a(z) Végszámlával egy 

időben.  

 Az Eladó kapacitás-lekötési díj (alapdíj) számlát bocsát ki a tárgyhót követő 

hónap 15. napjáig a Szerződés szerinti kapacitás-lekötési díj havi összegéről. 

 Fizetési határidő: megegyezik a(z) Végszámlával. 

 

– a 20 m3/h fogyasztást elérő, de a 100 m3/h fogyasztást meg nem haladó 

felhasználási helyek esetében: 

A díj 12 havi egyenlő részletben, havonta előre fizetendő. 

 Az Eladó kapacitás-lekötési díj (alapdíj) részszámlát bocsát ki a tárgyhót 

megelőző hónap 20. napjáig a Szerződés szerinti kapacitás-lekötési díj havi 

összegéről. 

 Fizetési határidő: az elszámolási időszakba eső hó első napja. 
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– a 100 m3/h fogyasztást meghaladó felhasználási helyek esetében: 

 A díj 12 havi egyenlő részletben, havonta előre fizetendő.  

 Az Eladó kapacitás-lekötési díj (teljesítménydíj) részszámlát bocsát ki a tárgyhót 

megelőző hónap 20. napjáig a Szerződés szerinti kapacitás-lekötési díj havi 

összegéről. 

 Fizetési határidő: tárgyhó első napja. 

 

A részszámlán szereplő kapacitás-lekötési díj egységára megegyezik az előző havi 

elszámoló számlán szereplő egységárral. A tárgyhónapra vonatkozó tényleges 

kapacitás-lekötési díj a tárgyhavi elszámoló számlán kerül elszámolásra.  

 

5.4 Gázdíj számlázása, forgalmi díj számlázása 

 

Végszámla: 

Az Eladó az ÜKSZ szerinti végleges allokációból kapott havi mennyiségi, illetve 

hőmennyiségi adatok alapján gázdíj és forgalmi díj számlát bocsát ki a Szerződés 

szerinti gázdíj és forgalmi díj összegéről. 

– a 100 m3/h fogyasztást meghaladó felhasználók esetében a tárgyhónapot követő 

hónap 15. napjáig, 

– a 20 m3/h fogyasztást elérő, de a 100 m3/h fogyasztást meg nem haladó 

felhasználók esetében a leolvasást követő hó 15. napjáig.  

– a 20 m3/h fogyasztást el nem érő felhasználók esetében a leolvasást követő hó 

15. napjáig. A két mérőleolvasás közti időszakban havonta, a tárgyhónapot 

követő hónap 15. napjáig a szerződött havi mennyiségek alapján, részszámla 

készül. 

 

A számlában az elszámolási időszakra kibocsátott részszámlákban kiszámlázott díjak 

(kapacitás-lekötési díj, gázdíj, forgalmi díj és az ezekhez tartozó adó jellegű 

költségek) levonásra kerülnek. 

 

Az HUF-tól eltérő devizában kiállított gázdíj elszámoló számlában az elszámolási 

időszakra kibocsátott részszámlákon (gázdíj, energiaadó és az ezekhez tartozó 

általános forgalmi adó) számlázott és a tényleges fogyasztás különbözete után 

fizetendő gázdíj, energiaadó és általános forgalmi adó tartalma kerül elszámolásra. 

Amennyiben a tényleges fogyasztás a részszámlákon számlázott mennyiségnél 

kevesebb, az elszámolás a részszámla helyesbítésével történik, számlával egy 

tekintet alá eső okirat kiállításával. 

 

Fizetési határidő: 30 naptári nap 

 

 

6. A Szerződés biztosítékai 

 
6.1 Kötbér 

 

A kötbér fizetési kötelezettség keletkezésének feltétele a szerződésszegésen 

túlmenően a Szerződést megszegő Fél felróható magatartása. A kötbér alapja a 

szerződésszegéssel érintett mennyiségnek a Szerződés szerinti árral számított 

értéke. A szerződésszegés esetén a szerződésszegőt az alábbi kötbérfizetési 

kötelezettségek terhelik: 

   

a) Minőségi hiba:  25.00 % 

b) Rendelkezésre állási hiba:  25.00 % 
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A kötbért a terhelő levél kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül kell 

megfizetni. A jogosult a kötbéren felül követelheti az azt meghaladó mértékű 

igazolt kárát is. 

 

6.2 Pénzügyi garancia 

 

Az Eladó a szerződésszerű teljesítés feltételeként pénzügyi garanciák biztosítását 

kötheti ki. A pénzügyi garanciával kapcsolatos szabályokat a jelen pont, a 3. számú 

melléklet valamint az Üzletszabályzat tartalmazza.  

 

Amennyiben a Vevő az adott Gázévben 2 alkalommal 10 napot meghaladó fizetési 

késedelembe esik, Eladó egyoldalúan jogosult a földgázellátás tovább folytatásához 

bankgaranciát vagy óvadékot kérni, illetve a hatályos Szerződésben rögzítettől 

gyakoribb számlázást alkalmazni. Az Eladó által kérhető pénzügyi biztosíték 

maximális mértéke a jelen Szerződés 5. sz. mellékletben meghatározott két 

legmagasabb havi fogyasztási igény értékének összege. Az Eladó ebben az esetben 

a bankgarancia vagy óvadék mértékét és/vagy a Szerződés 5. pontja szerinti 

fizetési feltételeket egyoldalúan jogosult módosítani. 

 

Amennyiben a Vevő a fentiek szerinti bankgaranciát vagy óvadékot az Eladó által 

meghatározott határidőben nem bocsátja az Eladó rendelkezésére, Eladó a 3. 

számú melléklet 3. pontjának b. pont (i), (ii), (iii), alpontjaiban foglalt sorrendiség 

betartása mellett jogosult a teljesítést mindaddig megtagadni, ameddig a Vevő az 

Eladó által meghatározott bankgaranciát vagy óvadékot nem biztosítja. 

 

 

7. A Szerződés módosítása és meghosszabbítása 

 
7.1 A Szerződés csak közös megegyezéssel, írásban módosítható. 

 

7.2 A Szerződés meghosszabbítását a Felek legkésőbb a Szerződés lejártát 3 hónappal 

megelőzően kezdeményezhetik a következő Gázévre. 

 

 
8. Gazdasági felelősség záradék 

 
A Vevő kijelenti, hogy megtekintette és ismeri a „231-es Modell” elnevezésű 

dokumentum tartalmát (mely tartalmazza az Eni Etikai Kódexet is), amelyet a 

TIGÁZ Zrt. dolgozott ki a vezetőket, alkalmazottakat érintő bűncselekmények 

vonatkozásában a jogi személyek gazdasági felelősségével kapcsolatos 

jogszabályok alapján. A hivatkozott dokumentum elérhető a TIGÁZ Zrt. honlapján 

(www.tigaz.hu), továbbá a Vevő bármikor jogosult kérni a TIGÁZ Zrt-től a 

dokumentum papír formátumban történő átadását. 

 
 
9. Záró rendelkezések 

 

Jelen Szerződés mellékleteivel együtt teljes körűen tartalmazza a Felek között 

létrejött megállapodás valamennyi feltételét. 

 

A Szerződésnek nem képezik tartalmát olyan esetleges szokások, amelynek 

alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, olyan 

gyakorlatok, amelyet egymás között kialakítottak, illetve a földgáz-

kereskedelemben a hasonló tárgyú szerződések alanyai által széles körben ismert 

és rendszeresen alkalmazott szokások. 

http://www.tigaz.hu/
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A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Szerződés 

elválaszthatatlan mellékletét képező Általános Szerződési Feltételek, továbbá az 

Eladó mindenkor hatályos Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata, a 

földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. 

törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet, a 

Magyar Földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata és a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók. 

 

A Vevő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződés elválaszthatatlan 

mellékletét képező, 12 számozott oldalból álló általános szerződési feltételek 

tartalmát elolvasta, azt ismeri és a jelen szerződésben foglalt eltérésekkel magára 

nézve kötelezőnek fogadja el.  

 

 

10. Mellékletek 

 
A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

 

1. sz. melléklet: Általános Szerződési Feltételek 

2. sz. melléklet: Kapacitás-lekötési és forgalmi díjak meghatározása 

3. sz. melléklet: A teljesítés jogszerű megtagadása  

4. sz. melléklet: Kapcsolattartók / Szerződés kezelői 

5. sz. melléklet: Felhasználási helyek szerződött mennyisége, kapacitás-

lekötési és fogyasztási igénye, korlátozási besorolás 

 

 

Kelt,  ..............................................  Kelt,  .............................................. 

  

 

 
Eladó 

TIGÁZ Zrt. 
Elnök 

Fabrizio Dassogno 

Vevő 

Városi Szolgáltató 

Nonprofit Zrt. 
vezérigazgató 
Kroó József 

Vevő 

Városi Szolgáltató 

Nonprofit Zrt. 

 

 

 


