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Tisztelt ÁMK Nikosz Beloiannisz Általános Iskola!
A 2020.08.04. napon történt személyes egyeztetésre hivatkozva, az alábbiakban
küldjük a megállapodási javaslatot.
Mérési pont azonosító: 39N030002293000Q
Felhasználási hely: 2455 Beloiannisz, Rákóczi utca 28

Iktatószám:
1/01064524-03/2020/1
Ügyintéző neve:
Keszler Józsefné
2020.08.14.

Egyeztetés során elhangzott javaslatunk az elszámolásra vonatkozóan:
A. A 3000009706 számú felvett jegyzőkönyvre vonatkozó elszámolási
javaslat tartozás elismerő megállapodás aláírása esetén:
Pótdíj meghatározása és mértéke:
Elszámolási időszak: 2017.06.15-2017.08.03 (50 nap)
Beépített fogyasztói gázkészülék megnevezése: 2 db HŐTERM 60SE
Teljesítmény (kW): 70 kW
Névl. hőterh. (m3/h): 7 m3/h
Számlázandó energia díj bruttó összesen megközelítőleg (HUF): 6 772 282 Ft
Rendszerhasználati díj bruttó összesen megközelítőleg (HUF): 502 269 Ft
Bruttó számlaérték összesen megközelítőleg (HUF): 7 274 551 Ft
A felajánlott engedmény mértéke: 50%
Engedményezett bruttó számlaérték összesen megközelítőleg (HUF): 3 637 275 Ft
Fizetési könnyítés mértéke: 30 havi kamatmentes részletfizetési megállapodás
B. Ismételt ellenőrzés miatt kollégáink a felhasználási helyet felkeresik és
ismételten jegyzőkönyvezésre kerül, mint szerződés nélküli vételezés.
Előzetesen felajánlott számítás az új jegyzőkönyvre vonatkozóan megállapodás
esetében:
Mérőcserét követően az új felszerelt hiteles mérő 1 év elfogyasztott energia
mennyisége kerül elszámolásra szerződés nélküli vételezés jogcímen a jegyzőkönyv
napjáig (2017.08.03-2020 év …...hó…..nap).
Bruttó számlaérték összesen megközelítőleg (normál energia díj+
Rendszerhasználati díj): m3 x 100 Ft egységárral kerül meghatározásra.
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Cg 02-10-060071

1/3

A megállapodás létrejöttének feltétele:
Tartozáselismerő nyilatkozat és Részletfizetési megállapodás felhasználó és az
elosztó által történő aláírás. Ennek hiányában a felajánlott fizetési alternatíva
érvényét veszíti.
Megállapodási szándékukat kérjük a lenti határnapig megküldeni szíveskedjenek
írásban a megadott elérhetőségre: jozsefne.keszler@eon-hungaria.com
Tájékoztatjuk Önöket, amennyiben 2020.09.15 napjáig a (Mérési pont azonosító:
39N030002293000Q ) szerződés kötésnek nem tesznek eleget, valamint a
megállapodás nem jön létre az A és B pontban tett ajánlatra vonatkozóan, úgy az
E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. a felhasználási helyre vonatkozóan a
földgázelosztási szolgáltatás folytatását haladéktalanul felfüggeszti, a szerződés
nélküli rendszerhasználat tartama alatt elfogyasztott földgáz díját az
üzletszabályzatának 8.7 pontjában írtak szerint kiszámlázza mindkét jegyzőkönyvre
vonatkozóan.
Megállapodás hiánya esetében a Pótdíj tekintetében a követelés összege:
A pontra vonatkozóan: Bruttó számlaérték összesen megközelítőleg (HUF):
7 274 551 Ft
B pontra vonatkozóan: Bruttó számlaérték összesen megközelítőleg (HUF):
7 274 551 Ft
Jogszabályi hivatkozás:
A szerződés nélküli vételezésnek minősülő esetekről, és azok jogkövetkezményeiről a
„2008. évi XL. törvény a földgázellátásról rendelkezik.
GET 38. §. (3) Az egyetemes szolgáltatási szerződés létrejöttének és megszűnésének
módját, a szerződésszegés és a szerződés nélküli vételezés eseteit és
jogkövetkezményeit a Kormány rendeletben, és – ezzel összhangban – az
engedélyes az üzletszabályzatában határozza meg.
8.7.1. A szerződés nélküli rendszerhasználat (vételezés) tényleges időtartamának és
jogkövetkezményének meghatározása
Ha a szerződés nélküli vételezés kezdő időpontja nem bizonyítható 50 napos
időtartam vehető figyelembe. Az elfogyasztott gáz mennyiségét a beépített
készülékek névleges (össz)teljesítménye alapján, napi 24 órás teljes terheléses
üzemelést feltételezve kell megállapítani.
Jogszabályban meghatározott mértékű pótdíj megfizetése, ennek hiányában a
szerződés nélküli rendszerhasználat (vételezés) során, a felhasznált földgáz
elszámolási árának megállapítására a kiegyensúlyozó földgáz - az előző gázévben
kialakult - legmagasabb árának a háromszorosát kell figyelembe venni. A
rendszerhasználat díját - melynek számítása tekintetében, a szerződés nélküli
rendszerhasználattal (vételezéssel) érintett minden megkezdett hónap egész
hónapnak számít - ebben az esetben a mindenkori hatósági ár kétszeres összegében
kell meghatározni. Ebben az esetben a rendszerhasználati díj alapját az adott gázévre
korábban lekötött kapacitás, ennek hiányában az adott felhasználási helyre
vonatkozó vásárolt kapacitás képezi.
Jogkövetkezménye: a jogszabályban meghatározott mértékű pótdíj
Továbbá, levelünk mellékletében megküldjük a 2020.06.23. napján Önök által
megkért Mérési pont igazolás másolatát.
Ezen igazolással tudják a kereskedelmi szerződésre vonatkozó ajánlatot megkérni a
választott kereskedőjétől.
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Amennyiben kereskedőjük megküldi az Önök részére a kereskedői befogadó
nyilatkozatot, úgy mindkét megadott e-mail címre megküldeni szíveskedjenek annak
másolatát, hogy a szerződéskötés és mérőcsere mielőbb rendeződjön.:
Email cím: gazinfo@eon.hu, jozsefne.keszler@eon-hungaria.com

Az okozott kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük, s bízunk abban, hogy
intézkedéseinket úgy minősítik, hogy alkalmasak a felmerült probléma teljes körű
rendezésére.

Üdvözlettel:

Bölönyi Tamás
Ellenőrzési SZV

Sindler Géza
Ellenőrzés támogatás SZV
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