elosztóhálózat-használati szerződés
Felhasználó azonosító száma: ............................................................

Felhasználási hely azonosító: .............................................................

1.

ÜSZ 2019.08.01
vonalkód

Szerződő felek

1.1. földgázelosztási engedélyes adatai
Földgázelosztó neve: NKM Földgázhálózati Kft.
Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Cégjegyzékszám: 01-09-878954
Adószám: 13899893-2-44
Telefon: 06 1 474 9911
E-mail cím: foldgazelosztas@nkmgazhalozat.hu
Honlap cím: www.nkmgazhalozat.hu
1.2. felhasználó adatai
Név / Megnevezés:

Születési név / Rövidített cégnév:
Születési hely és idő:
Anyja neve:

Lakcím/Székhely:
Levelezési cím:
Adószám:

Nyilvántartási szám (pl. cégjegyzékszám):
Telefon:

E-mail cím:

A Felhasználó az adataiban történt változásról köteles a változás időpontjától számított 15 napon belül tájékoztatni a Földgázelosztót. Amennyiben az elosztóhálózat-használati szerződést földgázkereskedő, vagy egyetemes szolgáltató (továbbiakban
együttesen: „Földgázkereskedő”) kezeli megbízottként, akkor a Felhasználó a Földgázkereskedőt köteles tájékoztatni. A tájékoztatás elmaradásából eredő következményekért a Földgázelosztó a felelősségét kizárja.
Jelen elosztóhálózat-használati szerződés (továbbiakban: „Szerződés”) a Szerződő felek között jött létre alulírott időben és helyen
az alábbi feltételek mellett:

2.

felhaSználáSi hely adatai

Cím:

Mérési pont azonosító (POD):

Felhasználói profil (ha értelmezhető):

Gázátadó állomás(ok) megnevezése:

A felhasználási helyen felszerelt fogyasztásmérő berendezés(ek) névleges összkapacitása:

Hálózati névleges nyomásérték a csatlakozási ponton: a felhasználási helyre vonatkozó közműnyilatkozat, hálózati kapacitás nyilatkozat, vagy elosztói csatlakozási szerződés szerint.
Elosztásra kerülő földgáz minőségi követelményei: a 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet (GET-Vhr.) 11. számú melléklete szerint.

A fogyasztásmérő berendezés(ek) egyéb megállapodás hiányában a Földgázelosztó tulajdonát képezi(k). A fogyasztásmérő
berendezés(ek) és tartozékainak adatait (mérőtípus, gyártási szám, stb.), valamint a fogyasztásmérő berendezésen vagy mérési
rendszeren elhelyezett nyomóbélyegzővel lezárt zárópecsét(ek), illetve egyéb jogi zár(ak) adatait a fogyasztásmérő berendezés
felszerelése során a helyszínen kiállított adatlap tartalmazza. Mérőcsere, illetve új fogyasztásmérő berendezés felszerelése
esetén ezen adatok a helyszínen kiállított adatlap adataira módosulnak, vagy azzal kiegészülnek.

3.
4.
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Fogyasztásmérő berendezés(ek) leolvasásának/adatrögzítésének időszaka és formája:
a Földgázelosztó Földgázelosztási Üzletszabályzatában (a továbbiakban: „Üzletszabályzat”) rögzítettek szerint.

A Földgázelosztó a Szerződés alapján vállalja a mindenkor hatályos jogszabályokban, Üzletszabályzatában, valamint az Üzemi
és Kereskedelmi Szabályzatban (a továbbiakban: „ÜKSZ”) rögzített elosztóhálózat-használati alapszolgáltatások biztosítását
a Felhasználó részére.

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés hatályba lépésétől kezdődően a földgázt szabályosan vételezi, a rendszerhasználati díjakat és esetleges egyéb, a Földgázelosztóval szemben felmerülő fizetési kötelezettségeit megfizeti, betartja a
Szerződés, a földgázellátásra vonatkozó jogszabályok és szabályzatok rá vonatkozó előírásait, valamint biztosítja a fogyasztásmérő berendezések leolvasásának, ellenőrzésének, cseréjének, valamint a felhasználói berendezés ellenőrzésének feltételeit.

A fenti kötelezettségek bármelyikének megszegése a Felhasználó szerződésszegésének minősül abban az esetben is, ha a
Felhasználó Szerződését a Földgázkereskedő megbízottként kezeli. A Felhasználó a szerződésszegéséért az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: „ÁSZF”) foglaltak szerinti felelősséggel tartozik a Földgázelosztó felé.

Ha a Felhasználót Földgázkereskedő látja el, a Felhasználó az egyetemes szolgáltatási vagy földgáz-kereskedelmi szerződésben a szerződés időtartamára, saját fogyasztása és a Földgázkereskedő által a Felhasználó ellátására lekötött kapacitás
mértékéig köteles a rendszerhasználat jogát a Földgázkereskedő részére átengedni. Ebben az esetben a rendszerhasználati díj
fizetési kötelezettség a Földgázkereskedőt terheli.

A rendszerhasználati jog Földgázkereskedő részére történő átengedése nem érinti a rendszerhasználathoz nem kapcsolódó felhasználói jogokat és kötelezettségeket, így különösen a felhasználási helyen történő földgáz vételezéssel és a gázméréssel
kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.
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Amennyiben a Felhasználó saját fogyasztása mértékéig maga köt a Földgázelosztóval rendszerhasználati szerződést, úgy a
Földgázelosztóval szemben felmerülő minden fizetési kötelezettség a Felhasználót terheli.

A Felhasználó a Szerződés hatályba lépésétől kezdődően folyamatosan köteles a Szerződésből eredő fizetési és egyéb
kötelezettségeinek teljesítésére.

A Szerződés a Szerződő felek aláírásával jön létre és új bekapcsolás esetén a gázmérő felszerelésének napján, egyéb esetekben
a Felhasználó vagy megbízottja által aláírt Szerződés Földgázelosztó általi kézhezvételének napján lép hatályba. A Szerződést
a Szerződő felek határozatlan időtartamra kötik.
Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes szabályokat (általános, hangfelvételre vonatkozó) az üzletszabályzat, továbbá a honlapon és ügyfélszolgálati irodákban elérhető adatkezelési tájékoztatók tartalmazzák.

A Szerződő felek jogviszonyát szabályozó egyéb rendelkezéseket a Szerződés és az Üzletszabályzat elválaszthatatlan részét
képező ÁSZF, az Üzletszabályzat és a mindenkor hatályos jogszabályok tartalmazzák. Az Üzletszabályzat hozzáférhető a
társaság honlapján (www.nkmgazhalozat.hu) és az ügyfélszolgálati irodán.

Az alább felsorolt mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, a Szerződés csak ezekkel együtt érvényes és
értelmezendő.
1. sz. melléklet: ÁSZF
2. sz. melléklet: Kötbértábla
A mellékletek tartalma, valamint a Szerződés tartalma között mutatkozó esetleges ellentmondás esetén a Szerződés rendelkezései irányadók.
Felhasználó a Szerződés aláírásával elismeri, hogy a mellékletek egy példányát átvette, azok tartamát ismeri, az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

10. A Földgázelosztó fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et és a kötbértáblát megváltoztassa. Az ÁSZF módosításáról a
Földgázelosztó az Üzletszabályzatban rögzítettek szerint tájékoztatja a Felhasználót.

11. A Szerződést a Szerződő felek annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.

........................................ település, .................... év .................... hónap .................... nap
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Rabi Veronika
eszközmenedzsment igazgató

....................................................
Skrinyár Simon Zsolt
hálózati igazgató
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Felhasználó

