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1. sz. melléklet
A működtetett rendszer leírása, műszaki adatai

Az elosztórendszer felépítése és működési paraméterei

1.

A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szolgáltatási területén üzemelő elosztóhálózat
főbb elemei az alábbiak:
− nagynyomású elosztóvezetékek
− nagy-középnyomású elosztóvezetékek
− középnyomású elosztó vezetékek
− növelt kisnyomású elosztóvezetékek
− kisnyomású elosztóvezetékek
− körzeti nyomásszabályozó állomások
− települési gázfogadó állomások
− korrózióelleni védelmet biztosító berendezések.
Budapest, Remeteszőlős, Pécel
Szentendre
Solymárvölgy
Hárshegy
Budatétény
Százhalombatta
Csepel
Soroksár
Vecsés 1
Kőbánya
Ikarus
Rákospalota
gázátadó állomások
Piliscsaba, Pilisjászfalu
Pilisvörösvár gázátadó állomás
Tápióvölgyi települések (Bénye, Gomba, Jászfelsőszentgyörgy, Káva,
Nagykáta,
Pánd,
Sülysáp,
Szentmártonkáta,
Szentlőrinckáta, Tápióbicske, Tápióság, Tápiószecső,
Tóalmás, Uri)
Zsámbok 3 gázátadó állomás.

2.
Az elosztóvezetékek nyomásértékei
2.1. A szolgáltatási területen üzemelő nagynyomású vezetékek nyomásadatai a
következők:
• Százhalombatta átadóállomás és a Budafoki úti nyomásszabályozó közötti
vezeték névleges nyomása: 40 bar
• Ikarus átadóállomás és a X. Salgótarjáni úti nyomásszabályozó állomás közötti
vezeték névleges nyomása: 40 bar
• Szentendre átadóállomás és a III. Gázgyár utcai nyomásszabályozó állomás
közötti vezeték névleges nyomása: 25 bar
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Rákospalota átadóállomás és a BE Rt. Újpesti Erőműve közötti vezeték névleges
nyomása: 35 bar
Kőbánya átadóállomás és a BE Rt. Kispesti Erőműve közötti vezeték névleges
nyomása: 40 bar.

2.2. Budapesten a nagy-középnyomású hálózat maximum betáplálási nyomása 6 bar, a
hálózat megengedett legkisebb nyomása 3 bar.
A zsámboki átadóállomásról induló és a tápióvölgyi településeket ellátó
elosztóvezeték névleges nyomása: 16 bar.
2.3. A középnyomású gázhálózat Budapesten 0,5 – 1,0 bar nyomáshatárok között
üzemel. A nyári időszak alatt az indító nyomás 0,7 bar, a minimális nyomás azonban
ekkor sem csökken 0,5 bar alá.
A középnyomású hálózatról közvetlenül ellátott felhasználóknál a készülék
csatlakozási nyomása az alkalmazott nyomásszabályozótól függ, de általában 100
mbar-nál nem nagyobb.
A fővároson kívüli (Pest megyei) szolgáltatási területen 3 bar indító nyomású
középnyomású rendszer üzemel, itt a minimális elosztó hálózati nyomás 1,5 bar. A
felhasználóknál felszerelt nyomásszabályozók 26-28 mbar-ra vannak beállítva.
2.4. A kisnyomású gázelosztó hálózat maximális nyomása 33 mbar, minimális nyomása
25 mbar.
A növelt kisnyomású gázelosztó hálózat maximális nyomása 100 mbar, minimális
nyomása 50 mbar. A növelt kisnyomású gázelosztó hálózaton az ún. nyári
üzemeltetési mód alatt az indító nyomás 100 mbar helyett 50 mbar.
A növelt kisnyomású hálózaton közvetlenül a gázmérő elé nyomásszabályozó került
felszerelésre, amely gázhiány biztosítóval és kettős membránnal van ellátva. A
mérőszabályozó 26-28 mbar kilépő nyomásra van beállítva. Megengedett épület
nyomásszabályozók alkalmazása is. Ezek szekunder nyomását a szabályozó utáni
csővezeték rendszer kiterjedése határozza meg, de a maximális szekunder nyomás - a
gázelvétel nélküli időszakok kivételével - nem lehet nagyobb a kisnyomású
gázelosztó hálózat megengedett maximális hálózati nyomásánál (33 mbar-nál).
2.5. A fővárosban korábban engedélyezett volt közvetlen a nagy-középnyomású
hálózatról a lakossági és kisebb nem lakossági fogyasztók ellátása. Ezen hálózat
csatlakozási mód - a 20 m3/h teljesítménynél kisebb lakossági és nem lakossági
fogyasztók esetében - üzembiztonsági okokból, 2001. január 1-jével megszüntetésre
került.
2.6. A háztartási gázkészülékek csatlakozási nyomása 25 mbar. Ettől eltérő készülék
csatlakozási nyomás is alkalmazható, de ebben az elosztói engedélyessel előzetesen
meg kell állapodni. Gázelvétel nélküli időszakban a fogyasztói nyomásszabályozó
szekunder oldalán lévő zárt vezetékszakaszokban külső hőmérséklet hatására 33
mbar-nál nagyobb nyomás is kialakulhat.
2.7. Az elosztóhálózatot a fővárosban ún. körzeti nyomásszabályozók, a fővároson
kívüli szolgáltatási területen ún. települési gázfogadó állomások táplálják, amelyek
primer és szekunder oldali nyomását regisztráló műszerek rögzítik. A
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. földgáz elosztási Üzletszabályzat – 2009.
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nyomásszabályozók és a gázfogadó állomások rendszeres karbantartása, a mért
értékek ellenőrzése biztosítja az elosztáshoz szükséges és megfelelő nyomásértékeket.
2.8. Az acélanyagú vezetékek korrózióelleni védelmére (elsősorban a nagynyomású, és
nagy-középnyomású és középnyomású hálózaton) különböző típusú korrózióvédelmi
berendezések üzemelnek.
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2. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. ügyfélszolgálatának elérhetősége, ügyfélfogadási idők
Elérhetőség:
Hálózati értékesítési osztály
1081 Budapest, Fiumei út 9-11. fszt.5.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő
1000-1800h

Kedd
800-1500h

Szerda
1000-1800h

Csütörtök
800-1500h

Szolgáltatás:
- elosztói kapacitás igénylés
- elosztói csatlakozási szerződéskötés
- földgázelosztási szerződéskötés
- felhasználói beadványok személyes fogadása
- elosztási tevékenységgel kapcsolatos általános tájékoztatás
- felhasználói megkeresések fogadása

Péntek
800-1500h
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3. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. további elérhetőségei
Központ
Levélcím
Telefon
E-mail:
Honlap

1081 Budapest, Köztársaság tér 20.
1425 Budapest, Pf.:30.
477-1111, 210-2600
foldgazelosztas@fogaz.hu
www.foldgazelosztas.hu

Üzemzavar és gázömlés bejelentés
telefonszáma (éjjel-nappali szolgálat)

tel.:477-1333,
e-mail: diszpecse@fogaz.hu
fax: 477-1383
477-1300, 477-1310

Diszpécserközpont telefonszáma
(éjjel-nappali szolgálat elosztási, műszaki
ügyekben)

Szervezeti egység
tervfelülvizsgáló
és ellenőrző
osztály
(1081 Budapest,
Fiumei út 9-11.)
Tel.:477- 1161

gázmérési és ellenőrzési
osztály
(1081 Budapest, Fiumei
út 9-11. III. em.)
Tel.:477-1226

budai szolgáltatási
osztály (I., II., III., XI.,
XII.,XXII. kerületi,
valamint Piliscsaba,
Pilisjászfalu és
Remeteszőlős
felhasználók részére):
1117 Budapest, Budafoki
út 54.
Tel.: 456-3971 / 4563972

Szolgáltatás
tervek átvétele,
kiadása;
használatbavételi
engedély kiadás;
műszakibiztonsági
ellenőrzés
bejelentése
műszaki
tanácsadás
tervfelülvizsgálat,
műszakibiztonsági
ellenőrzés
mérőleolvasás,
helyszíni
mérőellenőrzés,
szabálytalan
vételezéssel
kapcsolatos
ügyintézés
megrendelés,
hibabejelentés,
fogyasztói
bekapcsolás,
gázmérő,
nyomásszabályozó
felszerelés,
meghibásodás
miatti csere

Hétfő
7-17

Kedd
7-15

Szerda
7-15

Csütörtök Péntek
7-15
7-11

8-15

8-15

8-15

8-15

8-15

8-15

8-15

8-15

8-15

8-15

8-15

8-15

8-15

8-15
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észak-pesti szolgáltatási
osztály (IV., V., VI.,
VII.,XIII., XIV., XV.
kerületi felhasználók
részére):
1139 Budapest, Béke tér
9.
Tel.: 465-6472 / 4656474
dél-pesti szolgáltatási
osztály (VIII., IX., X.,
XVI.,XVII., XVIII.,
XIX., XX., XXI., XXIII.
kerületi felhasználók
részére): 1097 Budapest,
Koppány u.6-8.
Tel.: 456-3905 / 4563907 sülysápi üzem
(Pécel és a Tápióvölgyi
települések felhasználók
részére): 2241 Sülysáp,
Szent I. tér17/c.
Tel.: 06-29-435-068 /0629-436-790
Felhasználói beadványok fogadása:
Levélcím: FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
hálózati értékesítési osztály
1081 Budapest, Köztársaság tér 20.
Telefax: 06 1 477-1236
e-mail: foldgazelosztas@fogaz.hu
Egyéb, a földgázelosztással kapcsolatos tájékoztatás:
Telefon: 06 1 477-1323
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CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI
A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft., mint földgázelosztó az által üzemeltetett elosztóvezetékekre
történő csatlakozást a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 108. §-ban és az
együttműködő földgázhálózat fejlesztéséért szedhető csatlakozási díjról szóló 74/2006. (X.31.)
GKM rendeletben előírtak, valamint a jelen mellékletben rögzített pénzügyi és műszaki feltételek
szerint biztosítja.
I. Gázigénylő csatlakozása az elosztóvezetékhez
I.1. Hálózatfejlesztési hozzájárulás
A hálózatfejlesztési hozzájárulásról szóló – hatályon kívül helyezett – 32/1995. (VIII.8.) IKM
rendelet rendelkezései szerint 1995. augusztus 23. és 2004. január 26. közötti időszakban
létesített elosztóvezetékekre csatlakozni kívánó gázigénylő elosztói-vezetéki kapacitás iránti
igényének a 74/2006. (X.31.) GKM rendelet szerinti bekapcsolással történő kielégítéséért az
elosztóvezeték használatbavételétől számított tíz évig, de legkésőbb 2010. december 31-ig a
32/1995. (VIII.8.) IKM rendelet szerint kiszámított hálózatfejlesztési hozzájárulást kell fizetni.
A 74/2006. (X.31.) GKM rendelet 6.§ (3) bekezdése alapján a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. a
használatbavételtől számított tíz évig, de legfeljebb 2010. december 31-ig jár el a jogelőd
Fővárosi Gázművek Zrt. által kötött szerződések vagy megállapodások szerint a gázigénylők által
fizetett hálózatfejlesztési hozzájárulással kapcsolatban, kivéve ha a szerződés vagy megállapodás
ennél rövidebb időre szól.
I.2. Csatlakozási díj
A csatlakozási díj fizetésére a 74/2006. (X.31.) GKM rendelet előírásai vonatkoznak.
I.2.1. Csatlakozás bekapcsolással
A 74/2006 (X.31.) GKM rendelet szerinti bekapcsolás esetében fizetendő csatlakozási díj
megállapítása e rendelet mellékletének 1. pontja alapján az alábbiak szerint történik:

Kapacitásigény 4 m3/h-ig

4 – 20 m3/h

Fizetendő
összeg

x T3 (44.000 Ft + 9.300 (192.800 Ft + 2.800
Ft x T1) x T3
Ft x T2) x T3

44.000 Ft

20 m3/h felett

ahol
T1: a kiviteli tervben szereplő igényelt 4 m3/h feletti kapacitás (m3/h). (Nem a
beépített gázmérő névleges teljesítménye értendő alatta)
T2: a kiviteli tervben szereplő igényelt 20 m3/h feletti kapacitás (m3/h). (Nem a
beépített gázmérő névleges teljesítménye értendő alatta)
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. földgáz elosztási Üzletszabályzat – 2009.
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T3: 2006-ban ennek értéke 1, és az ezt követő években évenként 0,02-vel növekszik
A feltüntetett összegeket általános forgalmi adó (ÁFA) terheli
A gázigénylő a fentiektől eltérő csatlakozási díjat abban az esetben fizet, ha
(a) 74/2006 (X.31.) GKM rendelet 6§ (3) bekezdése szerint, e rendelet hatályba lépését
megelőzően megvalósult elosztóvezetékre bekapcsolással csatlakozik. Ekkor a beruházás
megkezdése előtt megkötött szerződés vagy megállapodás szerint kiszámított csatlakozási díjat
köteles megfizetni, a vezeték használatbavételétől számított tíz éven belül, de legkésőbb 2010.
december 31-éig.
(b) a gázigény kielégítése bekapcsolással, a 74/2006. (X.31.) GKM rendelet 5.§ (1) bek. b) pontja
szerint történik. Ekkor a beruházás megkezdése előtt kiszámított csatlakozási díj arányos
részének a 74/2006 (X.31.) GKM rendelet szerint korrigált összegét köteles megfizetni.
I.2.2. Csatlakozás a bekapcsoláshoz képest nagyobb műszaki beruházással járó
hálózatfejlesztéssel, -bővítéssel
A 74/2006 (X.31.) GKM rendelet szerinti, a bekapcsoláshoz képest nagyobb műszaki
beruházással megvalósítható hálózatfejlesztésért vagy –bővítésért fizetendő csatlakozási díj (F)
megállapítására a 74/2006 (X.31.) GKM rendelet mellékletének 2. pontja alapján az alábbiak
szerint kerül sor:
F= B-25 x (Á-K) x D x P
ahol
Á: az adott beruházásból származó, az adott beruházásnak megfelelő fogyasztói kategóriánként a
10. év utáni években várható átlagos mennyiségekkel, fűtőértékkel és a beruházási tanulmányterv
készítésének időpontjában érvényes elosztói díjakkal számított éves árbevétel,
K: =c x m
m: az adott beruházáshoz tartozó, a 10. év utáni évek várható átlagos értékesítési mennyisége,
c: az érintett üzemeltető által megadott, a csatlakozási díj befizetését megelőző évre vonatkozó
tényadatok alapján, az adott beruházásnak megfelelő fogyasztói kategóriákhoz tartózó –
mennyiségre vetített – átlagos fajlagos közvetlen és közvetett költségének összege
(értékcsökkenés nélkül). A figyelembe vehető elszámolási különbözet mértéke legfeljebb 1,5%,
B: beruházási költség: a tanulmánytervben rögzített, a számviteli törvény szerint aktiválható
eszközérték, a (leendő) lakossági fogyasztóknál beszerelt (beszerelendő) gázmérők és
nyomásszabályozók számviteli törvény szerint aktiválható eszközértéke és beszerelési költsége
nélkül, (A „B” beruházási érték tételes költségvetését a felhasználó kérésére a FŐGÁZ
Földgázelosztási Kft.rendelkezésre bocsátja. Amennyiben a felhasználó a beruházás ráfordításait
sérelmezi, a Magyar Energia Hivatalhoz fordulhat.)
D: diszkonttényező, értéke: 0,488, amely 6,5 %-os ráta alkalmazásának 25 éves hatását átlagolja,
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. földgáz elosztási Üzletszabályzat – 2009.
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P: az árbevétel (Á) és a költség (K) inflációs indexálására a beruházás figyelembe vett élettartama
alatt (25 év) alkalmazott átlagos szorzótényező, amelynek értéke 1,3068. A számításnál
felhasznált inflációs ráta értéke 2%.
Abban az esetben, ha a leágazó elosztóvezeték hossza a 15 métert meghaladja, a
vezetéktulajdonos köteles a vonatkozó műszaki szabványok alapján dönteni arról, hogy a
felhasználói igényt bekapcsolással, vagy a bekapcsoláshoz képest nagyobb műszaki beruházással
megvalósítható hálózatfejlesztéssel vagy -bővítéssel elégíti-e ki. A csatlakozási díjat a
gázigénylők között kapacitásigényüknek megfelelően kell felosztani. Ha "F" értéke "0" vagy
negatív, a gázigénylő(k)től csatlakozási díj nem kérhető.
A csatlakozási díj megfizetéséről a gázigénylőkkel elosztói csatlakozási szerződés kerül
megkötésre, melyben rögzítésre kerül a később csatlakozó gázigénylők által fizetendő
csatlakozási díj megállapításának módja, a visszatérítés módja és mértéke. A szerződés
tartalmazza a csatlakozási díj számítására szolgáló fenti képlet számszerűsített tényezőit is.
I.3. Egyéb feltételek
a.) A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. tulajdonában, vagy üzemeltetésében lévő elosztóvezetékre
más tulajdonában lévő elosztóvezeték csatlakozását nem köteles biztosítani. Erre kizárólag a
felek által kötött megállapodással kerülhet sor.
b.) Egybefüggő telephelyen az adott helyrajzi számú ingatlanon belül, a rendelkezésre álló
elosztói-vezetéki kapacitás mértékéig a kapacitás átruházása díjmentes.
c.) Egy helyrajzi számú ingatlan megosztásakor az ingatlan kapacitás lekötése a kiépített leágazó
elosztóvezetékkel rendelkező ingatlant illeti. A gázellátás nélküli maradó új ingatlan
csatlakoztatására a gázigénylőkre vonatkozó előírások szerint kerül sor. Amennyiben korábban
már több felhasználási hely között megosztott kapacitás kerül át új helyrajzi számú ingatlanra,
úgy annak ellátása a már meglévő csatlakozó vezetékről továbbra is biztosítható. Amennyiben az
újonnan létrejövő ingatlan új csatlakozási pont kiépítését igényli, az új csatlakozásnak minősül és
az arra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
d.) A kültéren felszerelésre kerülő gázmérőket és fogyasztói nyomásszabályozó berendezéseket –
akár együtt, akár egymástól elkülönítetten kerülnek felszerelésre –védőszekrényben kell
elhelyezni. A gázmérő és a fogyasztói nyomásszabályozó állagvédelméhez szükséges
védőszekrényt a felhasználó biztosítja saját költségén ideértve annak elkészíttetését és az érintett
berendezésre történő felhelyezését. A védőszekrény kialakítását a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.hez műszaki-biztonsági ellenőrzés céljából benyújtott kiviteli terven is jelölni kell. A
védőszekrény a felhasználó tulajdona és köteles annak állagmegóvásáról gondoskodni.
e.) A csatlakozási díj számításánál lakás esetében 1,5 m3/h gázteljesítmény és 1.500 m3/év
gázfogyasztás, családi ház esetében 3 m3/h gázteljesítmény és 3.000 m3/év gázfogyasztás
figyelembe vételével történik az igények elbírálása, ha az igénybejelentő ettől eltérő mértékű,
igazolt értéket nem ad meg.
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II. Kapacitásnövelés
II.1. Csatlakozási díj
A 74/2006 (X.31.) GKM rendelet szerinti kapacitásnövelés esetén fizetendő csatlakozási díj
megállapítása e rendelet mellékletének 1. pontja alapján az alábbiak szerint történik:
Kapacitásigény 4 m3/h-ig

4 – 20 m3/h

Fizetendő
összeg

x T3 (44.000 Ft + 9.300 (192.800 Ft + 2.800
Ft x T1) x T3
Ft x T2) x T3

44.000 Ft

20 m3/h felett

ahol
T1: a kiviteli tervben szereplő igényelt 4 m3/h feletti többlet kapacitás (m3/h). (Nem a beépített
gázmérő névleges teljesítménye értendő alatta)
T2: a kiviteli tervben szereplő igényelt 20 m3/h feletti többlet kapacitás (m3/h). (Nem a beépített
gázmérő névleges teljesítménye értendő alatta)
T3: 2006-ban ennek értéke 1, és az ezt követő években évenként 0,02-vel növekszik
A feltüntetett összegeket általános forgalmi adó (ÁFA) terheli
II.2. Egyéb feltételek
Meglévő felhasználónál a felhasználói berendezés átalakításakor, bővítésekor a felhasználó
köteles megadni az átalakítás, bővítés előtti és utáni teljesítményigényt. Amennyiben
többletteljesítmény igény van, úgy arra a kapacitásnövelés szabályai vonatkoznak.
III. Egyéb előírások
a.) Gáz alatti vezetéken, vagy annak tartozékán a gáz kilépését lehetővé tevő munkát kizárólag az
elosztói engedélyes, vagy megbízottja végezhet. Ezen felül kizárólag az elosztói engedélyes vagy
megbízottja kötheti össze az elosztóvezetéket a csatlakozó vezetékkel, bonthatja meg az üzemelő
gázvezetéket és helyezheti gáz alá a vezetékeket.
b.) Az elosztó-vezetéki kapacitásigény csökkenésekor az elosztói engedélyes a már befizetett
csatlakozási díjból, hozzájárulásból visszatérítést nem ad.
c.) A célvezeték csatlakozásának feltételei az erre vonatkozó külön megállapodás szerint,
egyedileg kerülnek megállapításra.
d.) Két vagy több, önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlanon keresztül, szolgalmi joggal
műszaki-biztonsági okok miatt nem építhető ki csatlakozó vezeték.
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e.) Elosztó-vezetéki kapacitásigény bejelentéskor az egyes felhasználási helyeken beépíteni
tervezett felhasználói berendezések összesített névleges teljesítményét kell megadni az
egyidejűségi tényező figyelembe vételével.
f.) Ha az igénybejelentő által kért elosztói-vezetéki kapacitásigény a távhőszolgáltatásról való
leválás miatt jelentkezik, és a bekapcsoláshoz képest nagyobb beruházással történő
hálózatfejlesztéssel elégíthető csak ki, a beruházás megvalósítását megelőzően a földgázelosztó
gazdasági elemzést végez, amelynek eredménye alapján dönt a hálózatfejlesztéssel kapcsolatban.
g.) Ha a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. a 74/2006. (X.31.) GKM rendelet 4.§ (5) bek. alapján a
rendelkezésre álló hálózati kapacitás határozott vagy határozatlan idejű visszaadását
kezdeményezi, úgy annak feltételeit a felek megállapodásban rögzítik. A kapacitás visszaadását
kezdeményezheti az igénybejelentő is, de annak elfogadására a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
nem köteles.
h.) A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. a gázigény kielégítéséhez szükséges beruházás
megvalósítására legalább három, általa minősített kivitelezőtől kér árajánlatot, mely ajánlatok
közül az összességében legjobb alapján rendeli meg a kivitelezést.
Az elosztói csatlakozási szerződés dokumentum mintáit a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
üzletszabályzatának 6. a. és 6. b. számú mellékletei tartalmazzák.
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Az elszámolás során alkalmazott számítási eljárás, paraméterek
1.

Elszámolás

1.1. Lakossági fogyasztók elszámolása
Szabad téren elhelyezett gázmérő esetében ún. hőfok-kompenzátoros gázmérő kerül
felszerelésre, amely mérő a hőmérsékletkorrekciót automatikusan elvégzi. Zárt helyiségben
elhelyezett gázmérő esetében hőmérsékletkorrekcióra nem kerül sor.
A nyomáskorrekcióhoz két tényező kerül figyelembe vételre:
− a gázmérőben lévő túlnyomás, mely lakossági fogyasztók esetében egységesen 25mbar,
− a felhasználási hely tengerszint feletti magassági szintjéhez tartozó barometrikus
nyomásérték.
A fővárosban a tengerszint feletti magassági szintek meghatározására kerületenként került
sor. Különböző magassági pontok esetén – figyelembe véve a gázszolgáltatási helyek
elhelyezkedését - a Földhivatal által nyilvántartott, a Balti tengerhez viszonyított maximális
és minimális magassági érték átlagát vesszük figyelembe az adott kerületre jellemző
tengerszint feletti magassági érték meghatározásához. A vidéki településekre külön került
megállapításra a tengerszint feletti magasság. A Budapest közigazgatási határain túlnyúló
gázelosztó vezetékekkel ellátott felhasználási helyek tekintetében a legközelebbi fővárosi
kerület magassági adatai a mérvadóak.
A kerületenkénti és településenkénti tengerszint feletti magassági adatokat a 2.2. pont
tartalmazza.
A 100, a 200 és a 300 m tengerszint feletti magassági szintekhez rendelt barometrikus
nyomásértékeket az Országos Meteorológiai Szolgálat naponként közli a FŐGÁZ
Földgázelosztási Kft.-vel. Az elosztói engedélyes az elszámolási időszakra vonatkozó
nyomáskorrekciós tényezőt barometrikus nyomásérték napi adataiból, valamint a
gázmérőben lévő túlnyomás értékéből (25 mbar) határozza meg.
Az elszámolási időszakra vonatkozó, négy tizedes pontosságú nyomáskorrekciós tényező a
kibocsátott számlán külön rovatban feltüntetésre kerül. A 100, a 200 és a 300 m
tengerszintre jellemző havi barometrikus nyomásérték és a nyomáskorrekciós tényező a
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. honlapján közzétételre kerül és az elosztó ügyfélszolgálati
irodájában megtekinthető.
1.2. Nem lakossági fogyasztók elszámolása
Amennyiben a felhasználási helyen a gázmérő nem rendelkezik olyan átszámító
szerkezettel, amely a térfogat korrekciót automatikusan elvégzi, vagy a berendezés
meghibásodik, a számításhoz szükséges adatok az alábbiak szerint kerülnek
meghatározásra:
− barometrikus nyomás: a lakossági fogyasztókéval azonos módon;
− gázmérőben lévő túlnyomás: a mérési ponton felszerelt, hitelesített nyomásregisztráló
adataiból, ennek hiányában a névleges üzemi nyomást figyelembe véve;
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. földgáz elosztási Üzletszabályzat – 2009.
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−

gázmérőben lévő gázhőmérséklet: a mérési ponton felszerelt, hitelesített
hőmérsékletregisztráló adataiból, ennek hiányában az Országos Meteorológiai Szolgálat
által megadott, 1 méter mélységben mért talajhőmérséklettel;

− szuperkompresszibilitási tényező: a 0,1 bar nyomásánál nagyobb nyomáson üzemelő
nem lakossági fogyasztóknál. Ez a tényező modellezi az ideális és a valóságos gáz
közötti különbséget, amelynek számítását számítógépes program végzi a gáznyomás,
gázhőmérséklet, a relatív sűrűség, a gáz nitrogén és széndioxid tartalma ismeretében, az
OMH (2007. 01.01-től MKEH) HE 2/3-2001. sz. szabályzatában foglaltak szerint. A
lakossági fogyasztóknál a szuperkompresszibilitási tényező értéke K=1.
Adattárolós térfogatkorrektorral rendelkező mérési rendszer esetében az elszámolás alapja
az átszámító korrektor tárolóból kiolvasott, illetve a leolvasott gázmennyiség értéke.
Az átszámító korrektor meghibásodása esetén az OMH (2007. 01.01-től MKEH) által
elfogadott AGA NX 19 jelű számítási módszer előírásai szerint kerül a gáztechnikai normál
m3 meghatározásra.
2.

A gáztechnikai normál állapotra való átszámítás metodikája

2.1. A gáztechnikai normál állapotra való átszámítás képlete
A térfogat átszámítása gáztechnikai normál állapotra a következő összefüggés szerint
történik:
P h + ∆p 1
Tgn
× [gnm3]
Vgn = Vü ×
×
K
Pgn
To + t ü

ahol:
Vgn = gáztechnikai normál állapotra átszámított gáztérfogat (gnm3)
Vü = a gázmérő által mért üzemi állapotú gáztérfogat (m3)
Tgn = gáztechnikai állapotú gáz hőmérséklete 288,15 K (15 Cº)
To = a gáz hőmérséklete fizikai normál állapotban 273,15 K (0 Cº)
tü

= a szolgáltatott gáz üzemi hőmérséklete (Cº)

Pgn = gáztechnikai állapotú gáz nyomása 1013,25 mbar
pü =

gáz üzemi abszolút nyomása pü = pb+∆p (mbar)

ahol: pb = a felhasználási helyen a mérési időszak barometrikus nyomásának átlaga
(mbar)
∆p = a felhasználási helyen a gázmérőben lévő túlnyomás

K

= a kompresszibilitási tényező az ideális és valóságos gáz közötti eltérés mutatója
(0 – 0,1 bar közötti nyomástartományban értéke K=1)

A nyomáskorrekciós tényezőt (Kny) a következő képlettel határozzuk meg:

Pb + ∆p
Kny = ----------------FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. földgáz elosztási Üzletszabályzat – 2009.
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Pgn
2.2. Az elosztói működési terület átlagos tengerszint feletti magasságai
Budapest

Kerület

Magassági szint

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.

200 m
300 m
200 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
200 m
300 m
100 m
100 m
100 m
200 m
200 m
100 m
100 m
100 m
100 m
200 m
100 m

Remeteszőlős

300 m

Egyéb tápiósági
települések

100 m

Pécel

200 m

Piliscsaba

200 m

Pilisjászfalu

200 m
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Szerződésminták

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS
(alapdíjas felhasználó hálózati kapacitásigényének bekapcsolással történő kielégítésére)
Amely létrejött egyrészről a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. (székhely: 1081 Budapest, Köztársaság tér 20., Cg.
szám: 01-09-878954; adóig. szám: 13899893-2-44) mint földgázelosztási működési engedélyes, a továbbiakban
FŐGÁZ,
másrészről a Név/Cégnév: ................................................ (lakcím/székhely: .................................................................;
anyja neve:…………………...; születési hely, idő: ……………..………; hatósági igazolvány száma: ……..……
adóig. szám: ................................; bankszámlaszám: ...................................; Cg. szám: ........................................................
(cég esetén) mint földgázelosztó vezetéki kapacitásigényt bejelentő felhasználó, a továbbiakban Felhasználó
között alulírott időben és helyen az alábbi feltételek mellett:
1.) A FŐGÁZ a jelen Szerződésben megadott felhasználási helyre és műszaki jellemzőkkel biztosítja az elosztó
hálózati kapacitást, és a Felhasználót a földgázellátásba bekapcsolja a 4. pont szerinti díjtételek megfizetése
ellenében.
Felhasználási hely megnevezése, típusa:
......................................................................
Felhasználási hely címe, helyrajzi száma:
......................................................................
......................................................................
Rendelkezésre álló maximális hálózati kapacitás (Nm3/h):
Nyilvántartott kapacitás (Nm3/h):
......................................................................
Csatlakozási nyomás (bar):
......................................................................
Csatlakozási pont helye:
......................................................................
Meglévő/Tervezett elosztóvezetéki leágazás anyaga, átmérője:
......................................................................
Rendelkezésre állás időpontja:
......................................................................
Vételezés megkezdésének időpontja:
......................................................................
Gázmérő tulajdonosa:
......................................................................
Nyomásszabályozó tulajdonosa:
......................................................................
Fogyasztási profil (ha értelmezhető):
......................................................................
2.) A FŐGÁZ vállalja, hogy az 1. pont szerinti
adatszolgáltatáshoz mellékelni kell a felhasználó
elosztó vezetéki kapacitást az 1. pontban
(ingatlantulajdonos) egyetértő nyilatkozatát. Az
meghatározott időpontban biztosítja. A Felhasználó
adatszolgáltatás késedelme esetén a Rendelkezésre
vállalja, hogy az 1. pont szerint rendelkezésre álló
állási időpont változhat, mellyel kapcsolatban a
elosztó
vezetéki
kapacitást
legkésőbb
a
FŐGÁZ-t semminemű kártérítési, illetőleg egyéb
Rendelkezésre állás időpontjától számított két év
felelősség nem terheli.
elteltétől díjazás ellenében igénybe veszi, és az
6. ) A csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés
elosztóhálózat használatára vonatkozó szerződést kiviteli terveinek elkészíttetése és a jóváhagyott
legkésőbb a Rendelkezésre állás időpontjától
tervek szerinti gázszerelés kivitelezése a felhasználó
számolt két év elteltétől kezdődő hatállyal - megköti.
(ingatlantulajdonos) kötelezettsége, felelőssége és
3.) A jelen Szerződésben meghatározott
költsége, ideértve azok létesítéséhez szükséges
elosztóhálózati kapacitás az 1. pont szerinti
hatósági- és szakhatósági engedélyek, illetve idegen
felhasználási helyre szól, más felhasználási helyre át
ingatlanon történő elhelyezéséhez szükséges
nem ruházható, más felhasználási hely kapacitásával
tulajdonosi és egyéb polgári jogi hozzájárulások
nem vonható össze. Jelen Szerződés az
beszerzését, a kártalanítások rendezését és a
elosztóhálózat használatára és földgázvételezésre
szolgalmi jogok bejegyeztetését. A FŐGÁZ e
nem jogosít.
kötelezettségek teljesülését nem vizsgálja, és azok
4.) A Felhasználó által fizetendő csatlakozási
elmulasztásából eredő károkért felelősséget nem
díj/hálózatfejlesztési
hozzájárulás
összege:
vállal.
......................,-Ft+ÁFA, melyet az e tekintetben
7.) A FŐGÁZ a csatlakozó vezeték és felhasználói
kibocsátott számla kézhez vételétől számított 15
berendezés kiviteli terveinek jóváhagyását, az
napon belül köteles megfizetni. Ennek megtörténte
elkészült gázszerelés műszaki-biztonsági ellenőrzését
a FŐGÁZ szerződéses kötelezettségei teljesítésének
és a felhasználó bekapcsolását a vonatkozó
előfeltételét képezi.
jogszabályokban és Üzletszabályzatában előírt
5.) Amennyiben a Felhasználási hely elosztóvezetéki
módon és határidőben végzi el. A FŐGÁZ a kiviteli
leágazással nem rendelkezik, a felhasználó, vagy
terveket és az elkészült gázszerelést kizárólag
megbízott tervezője köteles az elosztóvezeték 1.
műszaki-biztonsági szempontból ellenőrzi és
pont szerinti csatlakozási pontját a Szerződés
minősíti. A sikeres tervfelülvizsgálat és a sikeres
hatályba lépésétől számított 14 napon belül a
műszaki
biztonsági
ellenőrzés
egyetemes
FŐGÁZ részére írásban, a megfelelő helyszínrajzon
szolgáltatásra jogosult felhasználó esetében
megjelölve megadni. Amennyiben a felhasználó
díjmentes, minden egyéb felhasználó esetében
helyett és nevében megbízott tervezője jár el, az
díjköteles. A sikertelen tervfelülvizsgálat, illetve
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műszaki-biztonsági ellenőrzés minden esetben
díjköteles, összegét a FŐGÁZ mindenkor hatályos
Szolgáltatási és Javítási Díjszabása tartalmazza.
A bekapcsolás feltétele a Felhasználó Szerződésben
foglalt díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése és az
elosztóhálózat használatára vonatkozó szerződés
megkötése. A csatlakozás egyéb pénzügyi, műszaki
feltételeit a FŐGÁZ üzletszabályzatának 4. sz.
melléklete tartalmazza.
8.) A gázmérő és - ha szükséges - a
nyomásszabályozó beépítéséhez szükséges hely
biztosítása és a felszerelésükhöz szükséges kötés
kialakítása a felhasználó (ingatlantulajdonos)
kötelezettsége. Azok műszaki-biztonsági ellenőrzés
időpontjára történő biztosítása és felszerelése az 1.
pont szerinti tulajdonos kötelezettsége.
9.) A FŐGÁZ jelen Szerződésben meghatározott
kötelezettségei alól minden jogkövetkezmény nélkül
mentesül mindaddig, amíg a Szerződés szerinti
hálózati csatlakozást olyan körülmény (ideértve
különösen hatósági engedély vagy szakhatósági
hozzájárulás hiányát) késlelteti, vagy akadályozza
meg, amely nem a FŐGÁZ –nak felróható okból
merül fel.
10.) A Felek vállalják, hogy a jelen Szerződés tényét,
tartalmát, és a másik Féllel kapcsolatban
tudomásukra jutott információkat időbeli korlátozás
nélkül titokban tartják és bizalmasan kezelik, azokat
– a Felek megállapodása, az érintett Fél előzetes
írásbeli hozzájárulása vagy jogszabály eltérő
rendelkezése hiányában - harmadik személy számára
hozzáférhetővé nem teszik, és kizárólag a jelen
Szerződés teljesítése érdekében használják fel.
11.) A földgázelosztó részéről történt elosztói
csatlakozási
szerződésszegés
esetei
és
következményei: a.) Az elosztói csatlakozási
szerződés szerinti teljesítmény nem áll rendelkezésre
az elosztói csatlakozási szerződésben meghatározott
időpontban. Jogkövetkezménye: kötbér. b.) Az
elosztói csatlakozási szerződésben foglalt műszaki
tartalom nem szerződésszerűen valósul meg.
Jogkövetkezménye: kártérítés. c.) Az elosztói
csatlakozási szerződésben foglaltakat egyébként
megszegi. Jogkövetkezménye: kártérítés
A Felhasználó részéről történt elosztói csatlakozási
szerződésszegés esetei és következményei: a.) A
csatlakozási díj / hálózatfejlesztési hozzájárulás
megfizetésének elmulasztása, vagy késedelmes
teljesítése. Jogkövetkezménye: késedelmi kamat; a
rendelkezésre állási időpont földgázelosztó általi
módosítása;
a
vételezés
megkezdésének
időpontjának földgázelosztó általi módosítása; az
elosztói csatlakozási szerződés azonnali hatállyal
történő felmondása, amennyiben a késedelem a
Budapest, _____ év __________ hó _____ nap
_______________________
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harminc (30) napot meghaladja. b.) A fentieken
kívül az elosztói csatlakozási szerződésben, az
üzletszabályzatban és a hatályos jogszabályokban
foglaltakat egyébként megsérti. Jogkövetkezménye:
kártérítés
12.) Jelen Szerződés a Felek aláírását követően eltérő megállapodás hiányában – annak a FŐGÁZ
általi kézhezvételekor lép hatályba és határozatlan
időre szól.
13.) A Szerződést a Felek közös megegyezéssel,
írásban módosíthatják. A Felhasználó személyében
bekövetkezett változás esetén:
-amennyiben arra a hálózathasználati szerződés
megkötését megelőzően került sor, a Szerződés a
Felek ezirányú külön jognyilatkozata nélkül
automatikusan módosul. Ez esetben a Felhasználó
köteles a felhasználó változásról a FŐGÁZ-t az
Üzletszabályzatban
meghatározottak
szerint
értesíteni, valamint az új felhasználót a jelen
Szerződésben foglaltakról – különösen ideértve a 2.
és 11. pontban foglaltakat - tájékoztatni, melynek
elmulasztásából eredő mindennemű kárért és
jogkövetkezményért felel.
-amennyiben arra a hálózathasználati szerződés
megkötését
követően
került
sor,
az
Üzletszabályzatban foglaltak irányadók.
14.) A Szerződést a Felek közös megegyezéssel
bármikor megszüntethetik.
A Szerződést a Felhasználó a.) a hálózathasználati
szerződés megkötését megelőzően bármikor
megszüntetheti, mely esetben a FŐGÁZ a már
megfizetett csatlakozási díjat/hálózatfejlesztési
hozzájárulást visszafizeti. Ezzel egyidejűleg a
Felhasználó a hálózati csatlakozáshoz való
jogosultsága megszűnik, és a Felhasználó kártérítés
megfizetésére köteles, mely magába foglalja
különösen a hálózati csatlakozás biztosítása kapcsán
a FŐGÁZ-nál igazolhatóan felmerült valamennyi
költség és ráfordítás együttes összegét; b.) a
hálózathasználati szerződés megkötését követően a
hálózathasználati
szerződés
megszüntetésére
irányadó feltételek szerint jogosult megszüntetni.
15.) A Szerződés megszűnik a.) ha a Felhasználó a
4. pont szerinti díjfizetési kötelezettsége teljesítését
elmulasztja; b.) a FŐGÁZ elosztási működési
engedélyének visszavonása, vagy olyan módosítása
esetén, amely a Szerződésben foglalt kapacitás
biztosítását nem teszi lehetővé; c) ha valamely, egyik
félnek sem felróható körülmény (pl. hatósági
engedély hiánya) folytán a kapacitás biztosítása nem
valósítható meg.
A jelen
Szerződésben nem
szabályozott
kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok és a
FŐGÁZ Elosztói Üzletszabályzata alkalmazandó.

_______________________
Felhasználó
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ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS

(alapdíjas felhasználó hálózati kapacitásigényének bekapcsoláshoz képest nagyobb műszaki
beruházással történő kielégítésére, illetve teljesítménydíjas felhasználó hálózati kapacitásigényének
kielégítésére)
Amely létrejött egyrészről a
Cégnév:
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
Székhely :
1081 Budapest, Köztársaság tér 20.
Cégjegyzék szám:
01-09-878954
Adóig. szám:
13899893-2-42
mint földgázelosztási működési engedélyes, a továbbiakban FŐGÁZ,
másrészről a
Név/Cégnév:
.....................................................……….....
Lakcím/székhely:
......................................................................
Anyja neve:……………………………………………………………
Születési hely, idő:……………………………………………………
Hatósági igazolvány száma:………………………………………….
Cégjegyzékszám:
......................................................................
Adóig. szám:
......................................................................
KSH szám:
......................................................................
Számlavezető bank:
......................................................................
Bankszámlaszám:
......................................................................
mint földgázelosztó vezetéki kapacitásigényt bejelentő felhasználó, a továbbiakban
Felhasználó
között alulírott időben és helyen az alábbi feltételek mellett:
1.

A Szerződés tárgya

1.1.

Jelen Szerződés alapján a FŐGÁZ vállalja, hogy a Szerződésben meghatározott
felhasználási helyen, kapacitással és nyomással a földgáz teljesítmény rendelkezésre
állásához szükséges hálózati csatlakozási feltételeket, valamint a Felhasználó bekapcsolását
megvalósítja a 6. pont alatt meghatározott díjtételek részére történő megfizetése ellenében.
Vállalja továbbá, hogy a 3. pont szerinti rendelkezésre állás időpontjától a Szerződés hatálya
alatt a Felhasználó elosztóhálózathoz való hozzáférését a 2. pont szerint rendelkezésre álló
maximális hálózati kapacitás mértékéig folyamatosan biztosítja az elosztóhálózat
használatára vonatkozó, mindenkor hatályos szerződés szerint.

1.2.

Jelen Szerződés alapján a Felhasználó vállalja, hogy az 1.1. pont szerint rendelkezésre álló
elosztó vezetéki kapacitást a vételezés megkezdésének időpontjától díjazás ellenében
igénybe veszi és az ehhez szükséges, az elosztóhálózat használatára vonatkozó szerződést
megköti.

2.

Felhasználási hely adatai, csatlakozási adatok
Felhasználási hely megnevezése:
Felhasználási hely címe:
Ingatlan helyrajzi száma:

.............................................................
.............................................................
.............................................................
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Rendelkezésre álló maximális hálózati kapacitás (m3/h): .........................................................
Nyilvántartott kapacitás (Nm3/h):
................................................................
Csatlakozási nyomás (bar):
..............................................................
Csatlakozási pont helye:
..............................................................
Tervezett fogyasztási profil (ha értelmezhető):
..............................................................
Egyéb jellemzők:
...............................................................
3.

Rendelkezésre állás időpontja, Vételezés megkezdésének időpontja
A 2. pont szerinti hálózati kapacitás rendelkezésre állásának időpontja:...............................
A vételezés megkezdésének időpontja: .......................

4.

Gázmérő, nyomásszabályozó tulajdonjoga
A gázmérő:

....................................................... tulajdonát képezi.

A nyomásszabályozó berendezés:

........................................................ tulajdonát képezi.

5.

A Felek jogai és kötelezettségei:

5.1.

A Felhasználó jogai és kötelezettségei

5.1.1. A jelen Szerződés alapján a Felhasználó a rendelkezésre állás időpontjától a Szerződés
hatálya alatt díjfizetés ellenében a 2. pont szerint rendelkezésre álló maximális hálózati
kapacitás mértékéig elosztó vezetéki hozzáférésére jogosult, egyben köteles a vételezés
megkezdésének időpontjától a földgázvételezést megkezdeni és az ehhez szükséges, az
elosztóhálózat használatára vonatkozó hálózathasználati szerződést megkötni. A
teljesítménydíjas Felhasználó az elosztóhálózat használatára vonatkozó szerződéssel
jogosult és köteles legfeljebb a 2. pont szerint rendelkezésre álló maximális hálózati
kapacitás mértékéig teljesítményt lekötni (továbbiakban lekötött kapacitás).
A jelen Szerződés alapján a Felhasználó az elosztóhálózat használatára, illetve
földgázvételezésre nem jogosult.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés által biztosított elosztóhálózati
kapacitás a jelen Szerződésben meghatározott felhasználási helyre szól. Más felhasználási
helyre át nem ruházható, más felhasználási hely kapacitásával nem vonható össze.
5.1.2. A Felhasználó köteles a Szerződés szerinti fizetési kötelezettségeinek, továbbá minden
egyéb szerződéses kötelezettségének a FŐGÁZ felé maradéktalanul, határidőben eleget
tenni.
5.1.3. A Felhasználó – az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat vonatkozó előírásai és a jelen
Szerződés szerint - a FŐGÁZ ezirányú írásbeli megkeresésének kézhez vételétől számított
nyolc (8) napon belül köteles a FŐGÁZ részére megadni minden olyan adatot és
információt, amely a szerződésszerű teljesítéshez, az együttműködő földgázrendszer
folyamatos és biztonságos üzemeltetéséhez szükséges.
5.1.4. A csatlakozó vezeték és a felhasználói berendezés kiviteli terveinek arra jogosult tervezővel
történő elkészíttetése, továbbá a kiviteli tervek FŐGÁZ-hoz felülvizsgálatra történő
benyújtása a Felhasználó kötelezettsége. A kiviteli tervek elkészítésével megbízott tervező a
csatlakozó vezeték üzembe helyezésének feltételeit, a gázmérő csatlakozását, teljesítményét
és típusát, valamint a nyomásszabályozó típusát és annak üzemvitel szempontjából
szükséges szerelvényezését, illetve védelmét a FŐGÁZ-zal előzetesen egyeztetni köteles.
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. földgáz elosztási Üzletszabályzat - 2009.
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5.1.5. A csatlakozó vezeték és a felhasználói berendezés létesítéséhez szükséges valamennyi
hatósági- és szakhatósági engedély beszerzése, valamint az abban foglaltak betartása a
Felhasználó kötelezettsége, melynek elmulasztásából eredő károkért a Felhasználó felel.
A csatlakozó vezeték és a felhasználói berendezés létesítéséhez szükséges tulajdonosi és
egyéb polgári jogi hozzájárulások beszerzése (pl. a csatlakozó vezeték elhelyezésére idegen
ingatlanon kerül sor, vagy a Felhasználó és a felhasználási hely befogadására szolgáló
ingatlan tulajdonosának személye eltér), valamint az ezzel kapcsolatos esetleges kártalanítás
megfizetése a Felhasználó kötelezettsége, melynek elmulasztásából eredő károkért a
Felhasználó felel.
5.1.6. A csatlakozó vezeték és a felhasználói berendezés kiviteli munkálatainak befejezését
követően az elkészült gázszerelés műszaki-biztonsági ellenőrzésének FŐGÁZ-nál történő
kezdeményezése a Felhasználó kötelezettsége, melynek elmulasztásából eredő károkért a
Felhasználó felel. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a kiviteli munkálatokat
végző személy az ellenőrzésnél jelen legyen, és biztosítsa az ellenőrzés elvégzéséhez
szükséges eszközöket és feltételeket.
5.1.7. Amennyiben a gázmérő a Felhasználó tulajdonát képezi, annak a műszaki-biztonsági
ellenőrzés időpontjára történő biztosítása és felszerelése, üzemeltetése, karbantartása, és
időszakos hitelesítése a Felhasználó kötelezettsége.
5.1.8. A gázmérő és a nyomásszabályozó berendezés állagmegóvása és védelme, továbbá a
felszerelésükhöz szükséges hely rendelkezésre állás időpontjára történő biztosítása és a
felszerelésükhöz szükséges kötés kialakítása – a gázmérő és a nyomásszabályozó
berendezés - tulajdonjogától függetlenül - a Felhasználó kötelezettsége.
5.1.9. Amennyiben a nyomásszabályozó berendezés a Felhasználó tulajdonát képezi, annak a
műszaki-biztonsági ellenőrzés időpontjára történő biztosítása és felszerelése, üzemeltetése,
karbantartása, és időszakos felülvizsgálata a Felhasználó kötelezettsége.
5.1.10. A csatlakozás egyéb pénzügyi, műszaki feltételeit a FŐGÁZ üzletszabályzatának 4. sz.
melléklete tartalmazza.
5.2.

A FŐGÁZ jogai és kötelezettségei

5.2.1. A FŐGÁZ kötelezettsége díjazás ellenében a 2. pont szerint maximálisan rendelkezésre álló
hálózati kapacitás biztosítása a rendelkezésre állás időpontjától a Szerződés hatálya alatt a
hatályos jogszabályoknak és az elosztóhálózat használatára vonatkozó hálózathasználati
szerződésben foglaltaknak megfelelően.
5.2.2. Az 5.2.1. pont szerinti kötelezettsége alól a FŐGÁZ mentesül mindaddig, amíg
a) a Felhasználó a hálózatfejlesztési hozzájárulás vagy csatlakozási díj fizetési
kötelezettségének nem, vagy csak késedelmesen tesz eleget;
b) a Szerződés szerinti hálózati csatlakozást olyan körülmény (ideértve különösen hatósági
engedély vagy szakhatósági hozzájárulás hiányát) késlelteti, vagy akadályozza meg,
amely körülmény nem a FŐGÁZ-nak felróható okból merül fel.
5.2.3. A FŐGÁZ kötelezettsége a csatlakozó vezeték és a felhasználói berendezés kiviteli
terveinek kizárólag műszaki-biztonsági szempontból történő felülvizsgálata azok FŐGÁZ
részére történő benyújtásától számított tizenöt (15) munkanapon belül.
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Ezen kötelezettsége teljesítéséhez a FŐGÁZ a vonatkozó előírások betartása érdekében
jogosult valamennyi hatósági- és szakhatósági engedély (ideértve különösen a környezet-,
természet-, és műemlékvédelmi hatósági engedélyeket) Felhasználótól történő bekérésére,
mely a Felhasználót az 5.1.5. pont szerinti kötelezettségei teljesítése alól nem mentesíti.
Amennyiben a Felhasználó a megelőző bekezdés szerint becsatolni kérelmezett hatósági- és
szakhatósági engedélyeket az erre vonatkozó kérelem kézhez vételétől számított három (3)
munkanapon belül nem bocsátja a FŐGÁZ rendelkezésére, a kiviteli tervek felülvizsgálatára
megállapított határidő a jelzett engedélyek tényleges rendelkezésre bocsátásáig eltelt
időtartammal meghosszabbodik.
5.2.4. A kiviteli munkálatok befejezését követően az elkészült csatlakozó vezeték és felhasználói
berendezés kizárólag műszaki-biztonsági szempontból történő ellenőrzése a FŐGÁZ
kötelezettsége, melynek a bejelentést követő tizenöt (15) napon belül, előzetesen egyeztetett
időpontban tesz eleget.
5.2.5. Bekapcsolás
Amennyiben a Felhasználó a jelen Szerződésben foglalt díjfizetési kötelezettségeinek eleget
tesz, továbbá az elosztóhálózat használatára vonatkozó szerződést megköti - jogszabály
eltérő rendelkezése hiányában – a FŐGÁZ köteles a földgázellátásba történő bekapcsolás
iránti igényét teljesíteni. A bekapcsolásra a csatlakozó vezeték és a felhasználói berendezés
sikeres műszaki-biztonsági ellenőrzését követően a Felhasználóval egyeztetett időpontban
kerül sor.
6.

Díjtételek meghatározása

6.1.

A Felhasználó által fizetendő csatlakozási díj/hálózatfejlesztési hozzájárulás összege:
.............................................................. ,-Ft, azaz .................................................................
Forint+ÁFA.
Abban az esetben, ha az a jogszabály alapján értelmezhető, a csatlakozási díj számítására
vonatkozó, jogszabályban meghatározott képlet számszerűsített tényezői az alábbiak:
Á=……..…; m=………....; c=….………; B=………….; D=..........; P=....................

6.2.

A csatlakozó vezeték és a felhasználói berendezés kiviteli terveinek sikeres felülvizsgálata
egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetén díjmentes, minden egyéb felhasználó
esetében díjköteles. A sikertelen tervfelülvizsgálat minden esetben díjköteles. A Felhasználó
által a jelen pont alapján fizetendő díjak összegét a FŐGÁZ mindenkor hatályos
Szolgáltatási, épületgépészeti és csőfektetési díjszabása tartalmazza.

6.3.

Az elkészült csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés sikeres műszaki-biztonsági
ellenőrzése egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében díjmentes, minden
egyéb felhasználó esetében díjköteles. A sikertelen műszaki-biztonsági ellenőrzés minden
esetben díjköteles. A Felhasználó által a jelen pont alapján fizetendő díjak összegét a
FŐGÁZ mindenkor hatályos Szolgáltatási, épületgépészeti és csőfektetési díjszabása
tartalmazza.

7.

Fizetési feltételek

7.1.

A csatlakozási díj, hálózatfejlesztési hozzájárulás vonatkozásában
A csatlakozási díj, hálózatfejlesztési hozzájárulás összegéről a számla kiállítása a jelen
Szerződés hatályba lépését követő öt (5) napon belül történik, melynek megfizetésére a
Felhasználó a számla keltétől számított nyolc (8) napon belül köteles. A csatlakozási díj
/hálózatfejlesztési hozzájárulás megfizetése a FŐGÁZ jelen Szerződésben meghatározott
kötelezettségei teljesítésének előfeltételét képezi.
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7.2.

A csatlakozó vezeték és a felhasználói berendezés tervfelülvizsgálata, és műszaki-biztonsági
ellenőrzése vonatkozásában felszámított díjak megfizetése a teljesítéssel egyidejűleg
esedékes.

7.3.

A 6. pont szerinti díjtételek, illetőleg a Felhasználó jelen Szerződésben foglalt egyéb fizetési
kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a Felhasználó a késedelemmel érintett
díjösszeg vagy egyéb fizetési kötelezettség vonatkozásában a késedelembe esés napjától
kezdődően a Ptk. 301. § (1) bekezdésében, illetve gazdálkodó szervezet a Ptk. 301/A. § (2)
bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.

8.

Később csatlakozó felhasználók csatlakozási díja

8.1.

Amennyiben a jelen Szerződésben rögzített hálózati kapacitásigény biztosítására épülő
elosztóvezetékre új felhasználó csatlakozik, az új felhasználó által fizetendő csatlakozási díj
összege a mindenkor hatályos jogszabályokban előírtak alapján kerül megállapításra.

8.2.

Amennyiben az a jogszabály alapján értelmezhető, az új felhasználó által befizetett
csatlakozási díj a Felhasználónak visszatérítésre kerül az alábbiak szerint:
a.) A visszatérítés mértéke: Az új felhasználó által befizetett csatlakozási díjnak e
felhasználó bekapcsolásával összefüggésben felmerült ráfordításokkal csökkentett
összege, amely – ha a jelen Szerződést több Felhasználó kötötte meg – a Felhasználók
között az általuk teljesített csatlakozási díj befizetések arányában kerül felosztásra. Az új
felhasználó bekapcsolásával összefüggésben felmerült ráfordítások összege a FŐGÁZ-t
illeti.
b.) A visszatérítés módja: A Felhasználót megillető visszatérítés az új felhasználó általi
csatlakozási díj megfizetésének tényleges időpontját követő harminc (30) napon belül
postai úton kerül kifizetésre. A Felek rögzítik, hogy a visszatérítésre kerülő összeg –
függetlenül a Felhasználó személyében időközben bekövetkezett esetleges változástól – a
2. pont szerinti Felhasználási hely mindenkori felhasználóját illeti meg, így a
visszatérítést ezen mindenkori felhasználó részére kell teljesíteni, mellyel kapcsolatban
egyéb körülmény vizsgálatára nem kerül sor. Ennek megfelelően, ha a Felhasználó
személyében változás következik be, úgy azt az érdekeltek fentiek figyelembe vételével
saját érdekkörükben rendezik.

9.

A Szerződés teljesítésének biztosítéka
Amennyiben a Felhasználó által bejelentett igény kielégítését a FŐGÁZ külön pénzügyi
biztosíték (óvadék, bankgarancia, azonnali beszedési megbízás, stb.) benyújtásához köti,
úgy arról a Felek külön megállapodást kötnek.

10.

A hálózathasználatra vonatkozó előírások

10.1. A Felek a csatlakozási pont vonatkozásában az alábbi hálózathasználati feltételeket rögzítik:
a) a hálózathasználat minimális időtartama a vételezés megkezdésének időpontjától:
................................................................
b) a ténylegesen lekötött hálózati kapacitás minimális mértéke az a) pont szerinti időtartam
alatt: .
................................................................
c) a hálózaton elosztásra kerülő minimális földgázmennyiség az a) pont szerinti időtartam
alatt:
................................................................
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10.2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a fentiek alapján a hálózathasználat
feltételeit rögzítették, úgy az elosztóhálózat használatára vonatkozó hálózathasználati
szerződés megkötésére is ennek figyelembe vételével köteles.
11.

Szerződésszegés és jogkövetkezmények

11.1. A jelen Szerződésben foglalt bármely kötelezettség megszegése szerződésszegésnek
minősül. Szerződésszegés esetén a másik Fél a jogszabályokban, az Üzletszabályzatban,
illetve a jelen Szerződésben meghatározott módon és mértékben jogosult a szerződésszegő
Féltől mind a jelen Szerződés teljesítését, mind pedig a jogszabályokban, az
Üzletszabályzatban, illetve a Szerződésben meghatározott jogkövetkezményekre vonatkozó
igényét érvényesíteni.
11.2. A földgázelosztó részéről történt elosztói csatlakozási szerződésszegés esetei és
következményei:
•

Az elosztói csatlakozási szerződés szerinti teljesítmény nem áll rendelkezésre az elosztói
csatlakozási szerződésben meghatározott időpontban.

Jogkövetkezménye:
o kötbér
• Az elosztói csatlakozási szerződésben foglalt műszaki tartalom nem szerződésszerűen
valósul meg.
Jogkövetkezménye:
o kártérítés
• Az elosztói csatlakozási szerződésben foglaltakat egyébként megszegi
Jogkövetkezménye:
o kártérítés
11.3. A Felhasználó részéről történt elosztói csatlakozási szerződésszegés esetei és következményei:
•

A csatlakozási díj / hálózatfejlesztési hozzájárulás megfizetésének elmulasztása, vagy
késedelmes teljesítése.

Jogkövetkezménye:
o késedelmi kamat
o a rendelkezésre állási időpont földgázelosztó általi módosítása
o a vételezés megkezdésének időpontjának földgázelosztó általi módosítása
o az elosztói csatlakozási szerződés azonnali hatállyal történő felmondása,
amennyiben a késedelem a harminc (30) napot meghaladja
• A fentieken kívül az elosztói csatlakozási szerződésben, az üzletszabályzatban és a
hatályos jogszabályokban foglaltakat egyébként megsérti.
Jogkövetkezménye:
o kártérítés
12.

A Szerződés hatálya
A jelen Szerződés a Felek aláírásával jön létre, és - eltérő megállapodás hiányában – a
FŐGÁZ általi kézhezvétel időpontjában lép hatályba. A jelen Szerződést a Felek
határozatlan időtartamra kötik.

13.

Módosítás

13.1. A jelen Szerződést a Felek közös megegyezéssel, írásban módosíthatják.
A Felek személyében történő változás szerződésmódosításnak minősül, így ehhez a Felek
közös megállapodása szükséges, kivéve, ha a változás általános jogutódlást vagy
jogszabályban előírt tevékenységi szétválasztást jelent, illetve a13.2. b.) pont esetén.
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. földgáz elosztási Üzletszabályzat - 2009.
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Nem minősül szerződésmódosításnak a szerződő Fél jelen Szerződésben meghatározott
adataiban (pl. levelezési cím, számlavezető pénzintézet, bankszámlaszám, stb.)
bekövetkezett változás.
A változással érintett Fél a változásról a másik Felet lehetőség szerint a változást
megelőzően, de legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított öt (5) napon belül írásban
értesíteni köteles. Az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért
a mulasztó Fél felel.
13.2. Jelen Szerződés automatikusan, a Felek ezirányú külön jognyilatkozata nélkül módosul az
alábbi esetben:
Amennyiben a Felhasználó a hálózathasználatra vonatkozó szerződést már megkötötte és a
személye egy adott felhasználási hely vonatkozásában megváltozik, feltéve, hogy a
gázfogyasztás Szerződés 2. pontjában meghatározott célja nem változik és a felhasználó
változásra a mindenkor hatályos jogszabályokban és a FŐGÁZ Elosztási
Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően került sor (bejelentés, helyszíni
ellenőrzés, stb.).
14.

A Szerződés megszűnése, megszüntetése

14.1. A Szerződés megszűnik
a.) bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnése esetén;
b.) ha valamely egyik Félnek sem felróható körülmény folytán (pl. hatósági engedély
hiányában) a hálózati csatlakozás nem valósítható meg;
c) ha a FŐGÁZ elosztási működési engedélye bármely okból visszavonásra kerül, illetőleg ha
azt úgy módosítják, hogy a jelen Szerződéssel érintett elosztóvezeték üzemeltetésére a
továbbiakban nem jogosult (ez esetben a Szerződés megszűnésének időpontja a Magyar
Energia Hivatal határozata jogerőre emelkedésének napja).
Amennyiben a Szerződés a14.1. b.) pont szerint szűnik meg, az ettől számított nyolc (8)
napon belül a már megfizetett csatlakozási díj/ hálózatfejlesztési hozzájárulás összegét a
Felhasználónak vissza kell fizetni. A csatlakozási díj/hálózatfejlesztési hozzájárulás összege
után a FŐGÁZ-t kamatfizetési kötelezettség nem terheli.
14.2. A Szerződés megszüntetése
a.) A Szerződést a Felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.
b.) A Szerződést a Felhasználó
-a hálózathasználati szerződés megkötését megelőzően bármikor megszüntetheti, mely
esetben a már megfizetett csatlakozási díjat/hálózatfejlesztési hozzájárulást a
Felhasználónak vissza kell fizetni. A csatlakozási díj/hálózatfejlesztési hozzájárulás
összege után a FŐGÁZ-t kamatfizetési kötelezettség nem terheli. Ezzel egyidejűleg a
Felhasználó hálózati csatlakozáshoz való jogosultsága megszűnik, és a Felhasználó
kártérítés megfizetésére köteles, mely magába foglalja különösen a hálózati csatlakozás
biztosítása kapcsán a FŐGÁZ-nál igazolhatóan felmerült valamennyi költség és
ráfordítás együttes összegét
-a hálózathasználati szerződés megkötését követően a hálózathasználati szerződés
megszüntetésére irányadó feltételek szerint jogosult megszüntetni.
c.) A Szerződést a FŐGÁZ a 11.3. pont első pontja szerinti esetben jogosult indokolási
kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani. Ez esetben a14.2. b.) pont első
bekezdésében foglaltak irányadók.
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14.3. A Szerződés megszűnésével, illetőleg megszüntetésével egyidejűleg a jelen Szerződésből
származó valamennyi fizetési kötelezettség haladéktalanul esedékessé válik.
15.

Együttműködés

15.1. A Szerződő Felek a jelen Szerződés teljesítése során kötelesek egymással együttműködni.
15.2. A Felhasználó a jelen Szerződés hatályba lépését követően bekövetkező, személyét,
jogállását, illetőleg a Szerződés teljesítését érintő minden információról és körülményről
(ideértve különösen, ha a Felhasználóval szemben csődeljárás, felszámolási eljárás, vagy
végelszámolás eljárás indul) a FŐGÁZ-t haladéktalanul írásban értesíteni köteles. E
kötelezettség elmulasztásából eredő mindennemű kár a Felhasználót terheli.
16.
Viták rendezése
A Felek vállalják, hogy a jelen Szerződésből eredő vitás kérdéseket elsősorban egymás
érdekeinek figyelembe vételével békés úton kísérlik meg rendezni, melynek sikertelensége
esetén bármelyik Fél a Magyar Energia Hivatalhoz, vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.
17.

Irányadó jog

18.

A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Földgázellátásról szóló 2008. évi XL
törvény és az annak végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30.) Korm. rendelet, az Üzemi és
Kereskedelmi Szabályzat, és a FŐGÁZ Földgázelosztási Üzletszabályzatának rendelkezései
alkalmazandók.
Titoktartás
A Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen Szerződés megkötésének tényét, tartalmát,
annak előkészítése, vagy teljesítése során akár szóban, akár írásban a másik Féllel
kapcsolatban tudomásukra jutott információkat titokban tartják és bizalmasan kezelik,
azokat – a Felek megállapodásának, vagy az érintett Fél előzetes írásbeli hozzájárulásának
hiányában - harmadik személy számára hozzáférhetővé nem teszik, és kizárólag a jelen
Szerződés keretein belül, annak teljesítése érdekében használják fel.
A Felek rögzítik, hogy jogszabály kötelező rendelkezése esetén a másik Fél hozzájárulása
nélkül is átadhatók a jogszabály szerinti jogosultnak azon információk, amelyek a
jogszabály által előírt kötelezettség teljesítéséhez feltétlenül szükségesek.
A titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnésére tekintet nélkül fennmarad. A
titoktartási kötelezettség megsértése esetében az érintett Fél a másik Fél minden ezzel
kapcsolatosan felmerülő közvetlen kárának megtérítésére köteles.

19.

Záró rendelkezések

A jelen Szerződést a Felek annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták. A Felhasználó a jelen Szerződés aláírásával a Szerződés egy
példányának átvételét elismeri.
Budapest, _____ év ______________________ hó _____ nap

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

Felhasználó

cégszerű aláírása

(cégszerű) aláírása
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A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. nyilvántartási száma: ______________________
Fizető kód:
____________________________
Szerződés száma: ____________________________

FÖLDGÁZELOSZTÁSI SZERZŐDÉS
a kereskedelmi engedélyessel

amely létrejött egyrészről
cégnév:
székhely:
bankszámlaszám:
levelezési címe:
adóig. száma:
cégjegyzékszám:

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft
1081 Budapest, Köztársaság tér 20.

13899893-2-42
01-09-878954

mint földgázelosztói engedélyes, a továbbiakban FŐGÁZ
másrészről
cégnév:
székhely:
adóig. száma:
bankszámlaszám:
cégjegyzékszáma:
KSH szám:
számlázási cím:
mint földgáz kereskedelmi működési engedélyes, a továbbiakban Kereskedő
között alulírott időben és helyen az alábbi feltételekkel.
I.

Bevezető rendelkezések

1.

A Felek rögzítik, hogy a Kereskedő földgáz kereskedelmi működési engedéllyel
rendelkezik, melynek alapján jogosult a felhasználók (továbbiakban Felhasználó)
földgázellátásának biztosítására e felhasználókkal megkötött külön megállapodás
rendelkezései szerint.

2.

A Felhasználó földgázellátásához szükséges földgázelosztási tevékenység biztosítása
érdekében a Felek a jelen megállapodást megkötik.

II.

A szerződés tárgya
A FŐGÁZ jelen megállapodás alapján, díjfizetés ellenében a Kereskedő tulajdonában álló
földgázt az elosztóhálózat belépési pontjain földgázelosztásra átveszi, az általa üzemeltetett
elosztóhálózaton keresztül továbbítja és az elosztóhálózat kilépési pontjain a Kereskedő
rendelkezésére bocsátja (földgázelosztási tevékenységet biztosítja) a Kereskedő által ellátott
Felhasználó(k) gázellátása érdekében, a Szerződés 1. sz. melléklete szerinti Felhasználási
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helye(ke)n, az ott meghatározott kapacitáslekötésre és elosztásra vonatkozó alapadatok
alapján - a hatályos jogszabályok, a FŐGÁZ földgáz elosztási Üzletszabályzata
(Üzletszabályzat), valamint a rendszerhasználók kapcsolatát szabályozó Üzemi és
Kereskedelmi Szabályzat (ÜKSZ) szerint.
III.

A Felek jogai és kötelezettségei

1.

A FŐGÁZ jogai és kötelezettségei

1.1.

Földgázelosztás tekintetében
A FŐGÁZ köteles az elosztóhálózat betáplálási pontjain a Kereskedő tulajdonában álló
vezetékes földgázt a földgázszállítási működési engedélyestől elosztásra átvenni, azt az 1. sz.
melléklet szerinti Felhasználási hely(ek)re továbbítani és az elosztórendszer kiadási pontján a
Kereskedő részére átadni.
A FŐGÁZ kötelezettsége a Kereskedő kiadási pontra vonatkozó teljesítmény lekötésének
mértékéig - a tervezett karbantartás, az üzemzavar, a korlátozás, válsághelyzet és a jelen
Szerződésben foglalt jogszerű szüneteltetés esetének kivételével – a korlátozásmentes
földgázelosztás biztosítása a jogszabályban rögzített rendszerhasználati díjak megfizetése
ellenében.

1.2. Gázelosztó-vezetékrendszer karbantartása, felújítása tekintetében
A FŐGÁZ az elosztóvezeték karbantartása, felújítása, átalakítása, fejlesztése, hibaelhárítása,
cseréje, új fogyasztó bekapcsolása esetén – más műszaki megoldás hiányában - az elosztást
szüneteltetheti.
A FŐGÁZ a szünetelés kezdő időpontját és előrelátható időtartamát, valamint a szükséges
biztonsági intézkedéseket legalább 15 nappal korábban a Kereskedő, valamint a helyileg
szokásos módon a Felhasználó tudomására hozza. Ha a szüneteltetés időpontja, időtartama
változik, erről a Kereskedőt és az érintett Felhasználót a fentiek szerint értesíti.
Élet-, és vagyonbiztonság veszélyeztetettsége, gázömlés vagy üzemzavar esetén a FŐGÁZ
előzetes bejelentés nélkül is szüneteltetheti az elosztást.
A fent jelzett tájékoztatás teljesítése esetén az elosztási kapacitás időszakos csökkentése vagy
az elosztás időszakos szüneteltetése a FŐGÁZ részéről nem minősül szerződésszegésnek.
1.3. Gázömlés, üzemzavar tekintetében
A Felhasználó tulajdonában lévő csatlakozóvezetéken és a felhasználói berendezésen
keletkezett gázömlés, üzemzavar bejelentése vagy észlelése esetén a FŐGÁZ a közvetlen
veszélyhelyzetet – a műszakilag lehetséges legrövidebb időn belül – köteles megszüntetni. A
gázömlést, üzemzavart kiváltó ok megszüntetéséig a FŐGÁZ az elosztást szünetelteti.
A veszélyhelyzet megszüntetésének költségeit a Kereskedő köteles a FŐGÁZ részére
megfizetni.
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A FŐGÁZ jogosult a biztonságos gázfogyasztásra vonatkozó előírások betartását bármikor
ellenőrizni. Ha a Kereskedő a helyszíni ellenőrzés feltételeit nem biztosítja, illetve a
Felhasználó azt nem teszi lehetővé vagy gátolja, a FŐGÁZ jogosult az elosztás
felfüggesztésére a biztonsági ellenőrzés lefolytatásáig.
1.4. Földgázminőség tekintetében
A FŐGÁZ jogosult és köteles az elosztóhálózat betáplálási pontján folyamatosan ellenőrizni a
Kereskedő tulajdonában lévő földgáz minőségét a földgázszállítási működési engedélyes által
szolgáltatott adatok alapján. Amennyiben a betáplálni kívánt földgáz minősége nem felel meg
– eltérő megállapodás hiányában – a mindenkor érvényes magyar szabvány előírásainak, a
FŐGÁZ a nem megfelelő minőségű földgáz átvételét megtagadhatja. Az ebből eredő károkért
a FŐGÁZ felelősséget nem vállal.
2.

A Kereskedő jogai és kötelezettségei

2.1. Földgázelosztás tekintetében
A Kereskedő a jelen Szerződés alapján jogosult a kiadási pontra vonatkozó teljesítmény
lekötésének megfelelő mértékig az elosztóhálózat betáplálási pontjain a tulajdonában álló
vezetékes földgázt az elosztóhálózatba betáplálni, és azt az elosztórendszer kiadási pontján
átvenni.
A Kereskedő jogosult a kiadási pontra vonatkozó kapacitás lekötése mértékéig - a tervezett
karbantartás, az üzemzavar, a korlátozás, a válsághelyzet és az elosztás jelen Szerződésben
foglalt jogszerű szüneteltetése esetének kivételével - a korlátozásmentes földgázelosztás
igénybevételére, melyért a FŐGÁZ részére a jogszabályban rögzített rendszerhasználati díjak
megfizetésére köteles.
2.2.

Teljesítmény lekötés tekintetében
A Kereskedő köteles az elosztóhálózat betáplálási pontjára, és az elosztóhálózat kiadási
pontjára lekötött legnagyobb órai teljesítmény joghatályos bejelentését a jogszabályban
meghatározott időpontig megtenni, amely késedelme (elmulasztása) esetén a FŐGÁZ
részére a jogszabályban meghatározott pótdíj megfizetésére köteles. A kiadási pontra
lekötött teljesítmény nem lehet nagyobb, mint a Kereskedő által ellátott Felhasználó adott
Felhasználási helyén szerződés vagy egyéb dokumentum alapján a Felhasználó számára
rendelkezésre álló maximális elosztóhálózati kapacitás.
A kiadási pontra lekötött teljesítmény a földgázelosztási szerződésben rögzített kiadási
pontra szól, más kiadási pontba nem vihető át, illetve át nem ruházható. A lekötött
teljesítmény a szerződéses időszakon belül nem módosítható.
Amennyiben a Kereskedő által az elosztórendszer kiadási pontján vételezett teljesítmény
túllépi a lekötött kapacitás mértékét, a Kereskedő a Szerződés VII. 2. pontjában
meghatározott pótdíj megfizetésére köteles. A teljesítmény túllépés meghatározása történhet
az adatátviteli rendszeren továbbított adatok alapján, vagy a helyszínen üzemelő
mérőberendezéseken mért adatok (gázmérő, átszámító egység, teljesítményregisztráló)
alapján.
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2.3.

Nominálás tekintetében
A Kereskedő köteles az ÜKSZ-ben foglaltak szerint napi nominálást és napi bontású heti
előrejelzést adni a FŐGÁZ részére. A nominált érték nem haladhatja meg a Kereskedő által
lekötött teljesítmény mértékét.
A Kereskedő a nominálásának megfelelő betáplálását és az általa ellátott Felhasználó
vételezését köteles egyensúlyban tartani.
Amennyiben a FŐGÁZ a gáznapot megelőzően előre jelezte az általa üzemeltetett rendszer
kapacitásainak átmeneti csökkenését vagy korlátozást rendelt el, a Kereskedőnek el kell
fogadnia a csökkentett kapacitásról szóló értesítést, és az aktuális kapacitás
figyelembevételével kell kialakítania nominálását.
Amennyiben a Kereskedő az adott gáznapra vonatkozó jóváhagyott nominálásban megadott
mennyiséget meghaladó földgázt vételez az elosztórendszerből
-a FŐGÁZ a rendelkezésére álló eszközökkel biztosítja a rendszeregyensúly fenntartását,
melynek költségeit a Kereskedő köteles a FŐGÁZ részére megtéríteni;
-a FŐGÁZ felszólítja a Kereskedőt, hogy a vételezés csökkentéséről gondoskodjon, illetve
az értesítést követően az elosztóhálózaton a vételezést részben, vagy egészben korlátozhatja.
A nominálással (újranominálással) kapcsolatos további előírásokat a hatályos jogszabályok,
az Üzletszabályzat és az ÜKSZ tartalmazzák.

2.4.

Földgázminőség tekintetében
A Kereskedő – eltérő megállapodás hiányában - kizárólag a mindenkor érvényes magyar
szabványnak megfelelő minőségű földgázt táplálhat be az elosztóhálózatba. A nem
megfelelő minőségű földgáz betáplálásából eredő károkért a Kereskedő felel.

2.5.

Földgázvételezés tekintetében
A gázmérő kerülővezetékébe épített záró szerelvények gáz-tömör zárásáért, a kerülőág zárt
állapotáért, a záró pecsétek meglétéért, illetve azok sértetlenségéért a jelen Szerződés
vonatkozásában a Kereskedőt terheli a felelősség.
A Kereskedő köteles a FŐGÁZ számára a biztonságos gázfogyasztás előírásainak betartását
célzó helyszíni ellenőrzés elvégzését biztosítani, illetve köteles eljárni, hogy a Felhasználó
azt bármikor lehetővé tegye és az ellenőrzés során együttműködjön.
Amennyiben a FŐGÁZ a csatlakozóvezetéken és/vagy felhasználói berendezésen
keletkezett gázömlés, üzemzavar miatti közvetlen veszélyhelyzetet hárít el, úgy a Kereskedő
köteles megfizetni a veszélyhelyzet megszüntetésének költségeit.
A Kereskedő köteles jogainak a jelen Szerződés alapján történő gyakorlása során
figyelembe venni a Szerződés 1. sz. melléklete szerinti egyes Felhasználási helyek
csatlakozása tekintetében a hatályos Elosztói illetve Hálózati Csatlakozási Szerződésben
foglaltakat, az Üzletszabályzatot és az ÜKSZ rendelkezéseit.
A Kereskedő kijelenti, hogy ismeri ezen dokumentumokat és az azokba foglalt előírásokat
és ezek betartására ezennel kötelezettséget vállal.
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A Kereskedő – az ÜKSZ vonatkozó előírásai és a jelen szerződés szerint - a FŐGÁZ
ezirányú írásbeli megkeresésének kézhez vételétől számított nyolc (8) napon belül köteles a
FŐGÁZ részére megadni minden olyan adatot és információt, amely a szerződésszerű
teljesítéshez, az együttműködő földgázrendszer folyamatos és biztonságos üzemeltetéséhez
szükséges.
IV.
1.

Gázmérés
A földgázfelhasználás mérése és távfelügyelete
A FŐGÁZ által az elosztórendszer adott kiadási pontján átadott (elosztott) földgázmennyiség
mérése a jelen Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott mérőrendszerrel vagy egyedi
mérőeszközzel történik.
A FŐGÁZ jogosult a lekötött legnagyobb teljesítmény igénybevételét bármely időpontban
ellenőrizni, a gázmérő berendezésre teljesítménymérő készüléket felszerelni.

2.

Mérőleolvasás az elosztórendszer kiadási pontján
Adott Felhasználási helyen a mérőleolvasás az 1. sz. mellékletben rögzített elszámolási
időszaknak megfelelően történik. Az elszámolási időszaktól eltérő mérőleolvasást a
Kereskedő külön térítés ellenében kérhet.
A Kereskedő köteles a mérők leolvasását az elszámolási időszaknak megfelelő időpontban,
illetve árváltozás, vagy egyéb eset miatt szükséges rendkívüli időpontban a FŐGÁZ számára
lehetővé tenni. Ha a Kereskedő a mérő leolvasását nem teszi lehetővé vagy gátolja, a FŐGÁZ
jogosult az aktuális elszámolási időszakra becsült mérőállás alapján számlát kibocsátani, mely
nem mentesíti a Kereskedőt fizetési kötelezettsége alól, illetve saját döntése alapján a FŐGÁZ
az elosztást megtagadhatja a leolvasás időpontjáig.

3.

Egyéb jogok és kötelezettségek
A gázmérő (mérési rendszer) tulajdonjoga a Szerződés 1. sz. mellékletében kerül rögzítésre.
Egyéb megállapodás hiányában a gázmérő üzemeltetése, javítása, karbantartása, hitelesítése,
szükség szerinti cseréje a tulajdonos kötelezettsége.
A mérő védelme és állagmegóvása – függetlenül annak tulajdonjogától – a Felhasználó
kötelezettsége, melyről a jelen Szerződés vonatkozásában Kereskedő köteles gondoskodni.
A FŐGÁZ jogosult a Felhasználónál felszerelt mérőberendezés működését, épségét,
hitelességét, a gázmérőn lévő hatósági, gyártói vagy engedélyesi jogi zár (a továbbiakban
együttesen: plomba) meglétét és épségét bármikor ellenőrizni, melynek feltételeit a
Kereskedő, és az általa ellátott Felhasználó köteles biztosítani.
A FŐGÁZ a fentebb jelzett ellenőrzés alkalmával észlelt, illetve egyéb módon tudomására
jutó rendellenesség esetén (ideértve a mérő kerülővezetékébe épített záró szerelvényeinek
rendellenességét is) jogosult az elszámolt gázmennyiséget visszamenőleg korrigálni, melynek
ellenértékét a Kereskedő köteles megfizetni.
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A Kereskedő köteles gondoskodni arról, hogy a Felhasználó a mérő elé beépített
szűrőberendezést rendszeresen tisztítsa és ennek megtörténtét üzemi naplóban dokumentálja.
Amennyiben a FŐGÁZ tulajdonában lévő gázmérő meghibásodása a szűrő tisztításának
elmaradásából adódik, a gázmérő javításának és újra hitelesítésének költségeit a Kereskedő
köteles megtéríteni.
A gázmérő és az átszámító szerkezet meghibásodását, a gázmérő sérülését, a plomba
felnyitását, vagy sérülését a Felhasználó tulajdonában lévő gázmérő javításának és
hitelesítésének időpontját, a kerülővezeték megnyitását a Kereskedő telefonon azonnal, majd
24 órán belül írásban, utólag is igazolható módon köteles a FŐGÁZ részére bejelenteni, illetve
köteles gondoskodni arról, hogy ezt a Felhasználó megtegye.
A gázmérő üzemi nyomása megváltoztatásának bejelentésére a Kereskedő a változást egy (1)
héttel megelőzőleg köteles, illetve köteles gondoskodni arról, hogy e bejelentést a Felhasználó
megtegye.
Ha a Kereskedő vagy a Felhasználó a mérő helyszíni ellenőrzését nem teszi lehetővé vagy
gátolja, a mérőt megrongálta, működését befolyásolta, a mérő hitelesítését, javítását, cseréjét
nem teszi lehetővé, illetve nem végzi el, a FŐGÁZ jogosult a Felhasználási helyre való
bejutásig, valamint a jogszerű állapot helyreállításáig az elosztást felfüggeszteni.
V.

Az elosztás díja, fizetési feltételek
A Kereskedő a vételezés megkezdésének jelen Szerződés 1. sz. mellékletében rögzített
időpontjától kezdődően, folyamatosan köteles a rendszerhasználati díjak megfizetésére.

1.

Elosztási alap- és kapacitásdíj
A FŐGÁZ az elosztási alapdíjat havonta, a tárgyhó első napját megelőző tizenöt (15) naptári
nappal, az elosztási kapacitásdíjat a tárgyhó első napját megelőző tizenöt (15) naptári nappal
számlázza ki, mely számlák megfizetésének esedékessége a tárgyhó első napja.
A gázellátásból szerződésszegés miatt kikapcsolt Felhasználó vonatkozásában a Kereskedő a
kikapcsolás időtartamára is köteles az alap- vagy kapacitásdíjat megfizetni, függetlenül attól,
hogy a szerződésszegésre a Kereskedő vagy a Felhasználó érdekkörében került sor.
A jelen pontban nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor hatályos földgáz
rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

2.

Elosztási forgalmi díj
Az elosztási forgalmi díjak elszámolására az 1. sz. mellékletben megadott elszámolási
időszaknak megfelelően kerül sor. Az adott elszámolási időszakhoz tartozó pontos elszámolási
előírásokat az Üzletszabályzat tartalmazza, illetve az egyedi elszámolás feltételeit külön
megállapodás rögzíti.
A hibásan mért, a mérő meghibásodása miatt nem mért vagy a szabálytalanul vételezett
gázfogyasztás elszámolása az Üzletszabályzatban előírtak szerint történik.

3.

Fizetési mód
A Kereskedő jelen Szerződésben foglalt fizetési kötelezettségét
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-banki átutalás
-azonnali beszedési megbízás (inkasszó) útján teljesíti*
(* a megfelelő válasz aláhúzandó)
Azonnali beszedési megbízás útján történő teljesítés esetén a Kereskedő köteles a mindenkor
hatályos jogszabályok és MNB rendelkezések szerint a számlavezető pénzintézete felé
bejelenteni a FŐGÁZ beszedési megbízás benyújtására vonatkozó jogosultságát.
Átutalás esetén a Kereskedő az esedékes díjat a FŐGÁZ által kibocsátott számlán az ott
feltüntetett esedékesség időpontjában és bankszámlára köteles átutalni.
4. Egyéb fizetési feltételek
A FŐGÁZ által kibocsátott számla alapján a rendszerhasználati díjak összegét, továbbá az
esetleges egyéb fizetési kötelezettségeit (kötbér, pótdíj, stb.) a Kereskedő köteles a számlán
feltüntetett határidőre, a jelen Szerződésben rögzített módon kiegyenlíteni. A FŐGÁZ a fizetést
azon a napon tekinti teljesítettnek, amikor a pénzösszeg a bankszámláján jóváírásra került.
A számlázás és a számlakifogások intézésének rendjére vonatkozó részletes szabályokat az
Üzletszabályzat tartalmazza. Késedelmes fizetés esetén Kereskedő köteles a Ptk. 301/A. § (2)
bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetésére.
Amennyiben a Kereskedő a kibocsátott számla ellenértékét az esedékesség időpontjáig
bezárólag nem egyenlíti ki, a FŐGÁZ a részére – az érintett Felhasználók egyidejű értesítése
mellett - fizetési felszólítást küld, mellyel összefüggő költségeit a Kereskedő köteles megfizetni.
Amennyiben a Kereskedő a felszólítás kézhezvételét követő nyolc napon belül nem rendezi
számlatartozását, a FŐGÁZ - üzletszabályzatának 7. f) pontjában rögzítetteknek megfelelően lehívja a szerződéses biztosítékot. Amennyiben a szerződéses biztosíték nem került feltöltésre,
vagy nem nyújt elegendő fedezetet a számlatartozás rendezésére, úgy a FŐGÁZ a Kereskedő
részére nyújtott szolgáltatást felfüggeszti.
A Felek rögzítik, hogy a Felhasználó(k) fenti okból történő kikapcsolására akkor is sor kerül, ha
- az érintett Felhasználó(k) fizetési kötelezettségeiknek a Kereskedő felé szerződésszerűen
eleget tettek, mely tényt a FŐGÁZ nem vizsgálja
- a megadott határidő leteltével, a kikapcsolás időpontjában az érintett Felhasználó(k) már nem a
Kereskedő által kerülnek ellátásra.
Az e pont szerinti kizárásból adódó minden kár megtérítéséért a Kereskedő felel az érintett
Felhasználó(k) felé. Kereskedő a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy
erről a tényről a jelen szerződés keretében ellátott valamennyi Felhasználót tájékoztatta. A
tájékoztatás elmulasztásából eredő minden jogkövetkezmény Kereskedőt terheli.
A Kereskedő egyben tudomásul veszi, hogy az elosztás felfüggesztésére sor kerülhet abban az
esetben is, ha a Felhasználónak vagy a Felhasználót ellátó előző engedélyesnek olyan
földgázelosztással összefüggő tartozása van a FŐGÁZ felé, amely a fenti módon történt fizetési
felszólítás, illetve biztosíték lehívás ellenére nem került kiegyenlítésre. A FŐGÁZ vállalja, hogy
a Kereskedőt erről a helyzetről kellő időben tájékoztatja, azonban az ilyen okból történő
szolgáltatás felfüggesztésért, annak következményeiért egyéb felelősséget nem vállal.
5. Szerződéses biztosíték
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. földgáz elosztási Üzletszabályzat - 2009.
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A FŐGÁZ jelen földgázelosztási szerződésben foglalt ügyletek biztosítására (a
rendszerhasználati díjak késedelmes fizetése esetére) a hatályos jogszabályok alapján
szerződéses biztosíték adását írhatja elő. A szerződéses biztosíték összegére, meghatározására, a
rendelkezésre tartására illetve a FŐGÁZ által történő felhasználás módjára vonatkozó részletes
szabályozást az Üzletszabályzat tartalmazza.
6. Pénzügyi biztosíték
A Felek rögzítik, hogy a Kereskedő a rendszerhasználattal – ideértve az elosztórendszer jelen
Szerződés szerinti használatát - kapcsolatos kötelezettségei teljesítésének biztosítására a
vonatkozó jogszabály alapján, az ott meghatározott mértékű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.
A jelzett pénzügyi biztosíték összege jelen Szerződés hatályba lépésének időpontjában
...................................,-Ft. A pénzügyi biztosíték formáját (elkülönített összeg/banki
hitelkeret/bankgarancia), a rendelkezésre állását biztosító pénzintézet megnevezését, és egyéb
ehhez kapcsolódó információkat a Kereskedő köteles 8 napon belül írásban a FŐGÁZ részére
megadni.
A Kereskedő köteles a pénzügyi biztosítékot a jelen Szerződés hatálya alatt folyamatosan
fenntartani.
A Kereskedő a jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, illetve a
FŐGÁZ-t ezúton felhatalmazza arra, hogy a pénzügyi biztosítékot a Kereskedő valamennyi,
jelen Szerződésben foglalt fizetési kötelezettségei teljesítésére felhasználja, ha e kötelezettségeit
a Kereskedő írásbeli felszólítás ellenére az ott megjelölt határidőben nem teljesíti.
Ennek megfelelően a FŐGÁZ – a pénzügyi biztosíték formájától függően – jogosult arra, hogy
a fentiek szerint nem teljesített követelés összegének erejéig
a.) az elkülönített pénzintézeti számlát megterhelje és arra azonnali beszedési megbízást
nyújtson be;
b.) a bankgarancia összegét felhasználja, illetve lehívja;
c.) a hitelkeret terhére lehívási értesítővel lehívja.
VI. Együttműködés
1. Együttműködés általános szabályai
A Szerződő Felek a jelen Szerződés teljesítése során kötelesek egymással együttműködni.
A Kereskedő a jelen Szerződés hatályba lépését követően bekövetkező, személyét, adatait,
jogállását, illetőleg a Szerződés teljesítését érintő minden információról és körülményről
(ideértve különösen a Szerződés 1. sz. mellékletében szereplő adatok megváltozását, illetve ha
vele szemben csődeljárás, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás eljárás indul) a FŐGÁZ -t
haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül írásban
értesíteni köteles. E kötelezettség elmulasztásából eredő mindennemű kár a Kereskedőt terheli.
2. Együttműködés korlátozás esetén
Az országos szállítóvezetéken jelentkező forráshiány, üzemzavar, illetve az elosztóhálózaton
bekövetkezett jelentős üzemzavar esetén a Felhasználó a FŐGÁZ-nak a földgázellátásról szóló
2008. évi XL. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtására kiadott 19/2009. (I.30.)
Kormányrendeletben meghatározott felhasználói korlátozási kategóriák, valamint a korlátozási
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. földgáz elosztási Üzletszabályzat - 2009.
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sorrend figyelembe vételével kiadott utasítása szerint köteles eljárni, melynek betartásáról a
Kereskedő köteles gondoskodni.
A korlátozás időpontjának megkezdéséről, mértékéről, várható időtartamáról, továbbá a
korlátozás megszüntetéséről a FŐGÁZ a Kereskedőt, illetve a Felhasználót az
Üzletszabályzatban meghatározott módon értesíti. A Felhasználó a korlátozást az értesítést
követően azonnal köteles megkezdeni. A felhasználó által nem az elrendelés szerint végrehajtott
korlátozással a FŐGÁZ-nak okozott károkat a Kereskedő köteles megtéríteni.
A korlátozás részletes szabályait, illetőleg a korlátozás végrehajtására vonatkozó részletes
rendelkezéseket az ÜKSZ és az Üzletszabályzat tartalmazza.
Az üzemzavar, válsághelyzet és korlátozás esetén alkalmazandó részletes együttműködési és
elszámolási szabályokat a FŐGÁZ üzletszabályzata, valamint a hatályos jogszabályok
tartalmazzák.
3. Együttműködés a Felhasználó kizárásában
Amennyiben a Kereskedő és a Felhasználó közötti jogviszony keretében a Kereskedő a
Felhasználó kizárását kéri, úgy azt a FŐGÁZ – a Felhasználóval történő technikai egyeztetést
követően – a Kereskedő írásos megrendelésére hajtja végre. A kizárás jogszerűségét a FŐGÁZ
nem vizsgálja, az ebből eredő minden következményért a Kereskedő felel a kizárt Felhasználó
felé.
A szolgáltatás helyreállítására szintén a Kereskedő írásos megrendelése alapján kerül sor. A
kizárás és a visszakapcsolás költségei a Kereskedőt terhelik.
VII.

Szerződésszegés

1. A FŐGÁZ részéről történt földgázelosztási szerződésszegés esetei és következményei:
•

•

•

Nem értesíti a Kereskedőt az üzletszabályzatban, illetve a szerződésben meghatározott
időben és módon az elosztóvezetéken elvégzendő tervezhető karbantartási, felújítási,
fejlesztési munkák miatti szünetelés időpontjáról és várható időtartamáról. (Gesz. 46. § (1)
bek. a) pont)
Jogkövetkezménye:
o kötbér
o kártérítés
Jogszerűtlen magatartása folytán a gázszolgáltatás megszakad, vagy azt a jogszabályokban
foglaltakon túlmenően szünetelteti, illetőleg korlátozza. (Gesz. 46. § (1) bek. b) pont)
Jogkövetkezménye:
o kártérítés
o arányos díjvisszatérítés (egy naptári napnál hosszabb jogszerűtlen szünetelés esetén
az elosztói teljesítménydíjat, vagy az alapdíjat a kieső napok arányában nem kell
megfizetni)
o kötbér
A földgázelosztás minőségi és szolgáltatási színvonala a földgázelosztási működési
engedélyben, illetve az üzletszabályzatban előírtaknak nem felel meg. (Gesz. 46. § (1) bek.
c) pont)
Jogkövetkezménye:
o kötbér
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•

•

•

•

•

•

•

Olyan fogyasztásmérőt üzemeltet, amely érvényes hitelesítéssel nem rendelkezik, és annak
hitelesítésére jogszabály vagy egyéb megállapodás a FŐGÁZ-t kötelezi. (Gesz. 46. § (1)
bek. d) pont)
Jogkövetkezménye:
o kötbér
A szerződésben rögzített adatszolgáltatási kötelezettségeinek nem vagy csak késedelmesen
tesz eleget. (Gesz. 46. § (1) bek. e) pont)
Jogkövetkezménye:
o kötbér
A földgáz elosztását nem a földgázelosztási szerződésben meghatározott módon végzi.
(Gesz. 46. § (1) bek. f) pont)
Jogkövetkezménye:
o kártérítés
A hálózati hozzáférésből kizárt Felhasználó részére - az arra okot adó szabálytalanság vagy
szerződésszegés megszűnését követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül a
hálózati hozzáférést nem biztosítja. (Get. 16. § (2) bek.)
Jogkövetkezménye:
o kötbér
Nem tesz eleget a védendő fogyasztók nyilvántartására vonatkozó kötelezettségeinek,
illetőleg nem biztosítja számukra a jogszabályban, üzletszabályzatban meghatározott
elbánást.
Jogkövetkezménye:
o kötbér
Nem tartja be a Hivatal határozatában foglalt garantált szolgáltatásra vonatkozó
kötelezettségeket.
Jogkövetkezménye:
o a határozat szerinti kötbér
A fentieken kívül a földgázelosztási szerződésben, az üzletszabályzatban és a hatályos
jogszabályokban, az ÜKSZ-ben foglaltakat egyéb módon megszegi, illetőleg az azokban
foglalt lényeges kötelezettségének nem tesz eleget. (Gesz. 46. § (1) bek. g) pont)
Jogkövetkezménye:
o kártérítés
o jogszabályban, ÜKSZ-ben meghatározott jogkövetkezmények

2. A Kereskedő részéről történt földgázelosztási szerződésszegés esetei és következményei:
•

A szerződésben meghatározott gázteljesítményt egy adott átadás-átvételi pont
vonatkozásában túllépi, vagy a teljesítmény lekötés bejelentését elmulasztja vagy
késedelmesen teszi meg. (Gesz. 46. § (2) bek. a) pont)
Jogkövetkezménye:
o jogszabályban meghatározott mértékű pótdíj.
• A rendszerhasználat díját (beleértve az esetleges pótdíjakat, illetve az egyéb díjakat is) nem,
vagy késedelmesen fizeti. (Get. 77. § (2) d) pont, Gesz. 46. § (2) bek. b) pont)
Jogkövetkezménye:
o késedelmi kamat
o az elosztás felfüggesztése
o a szerződés felmondása
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•

A szerződésben meghatározott felhasználási helyen kívüli területre vezeti át az
elosztóvezetékről vételezett mért földgázt, vagy az elosztóvezetékről vételezett és mért
földgázt a földgázelosztó hozzájárulása nélkül más részére bármilyen formában továbbadja.
(Get. 16. § (1) cc) pont, Gesz. 46. § (2) bek. c) pont)
Jogkövetkezménye:
o kártérítés
o az elosztás megtagadása
• A szerződésben foglalt adatváltozás bejelentési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen
tesz eleget. (Gesz. 46. § (2) bek. d) pont)
Jogkövetkezménye:
o kötbér
• A fogyasztáskorlátozási - illetve megszakítható felhasználó esetén a megszakítási rendelkezéseknek nem tett eleget. (Gesz. 46. § (2) bek. e) pont)
Jogkövetkezménye:
o kártérítés (ideértve a más felhasználónak, földgázipari engedélyesnek okozott kárt is)
o az elosztás megtagadása (Get. 16. § (1) ce) pont)
• Szabálytalanul vételez (Gesz. 46. § (2) bek. f) pont), így különösen:
a gázmérőn vagy mérési rendszeren elhelyezett hatósági, gyártói vagy
engedélyesi jogi zár sérülését a sérülés észlelését követő 2 munkanapon belül
nem jelenti be, illetve a fenti jogi zár sérülésének körülményei a felhasználó
vétlenségét nem támasztják alá,
Jogkövetkezménye:
o kártérítés
a gázmérőn vagy mérési rendszeren elhelyezett előző pont szerinti jogi zár
eltávolításával, megrongálásával, vagy a mérőberendezés megrongálásával,
működésének befolyásolásával a gázmérőt méretlen gáz felhasználására
alkalmassá teszi,
Jogkövetkezménye:
o szolgáltatás megtagadása, amennyiben a hiteles mérés feltételei a
helyszínen azonnal nem állíthatók helyre
o az üzletszabályzat 8. sz. mellékletét képező kötbértábla szerinti mértékű
kötbér
o kártérítés
a gázmérő megrongálásával vagy működésének befolyásolásával méretlen gázt
vételez,
Jogkövetkezménye:
o az üzletszabályzat 8. sz. mellékletét képező kötbértábla szerinti mértékű
kötbér fizetése
o szolgáltatás megtagadása, amennyiben a hiteles mérés feltételei a
helyszínen azonnal nem állíthatók helyre
o kártérítés fizetése
a gázmérő megkerülésével méretlen gáz vételezésére alkalmas állapotot idéz elő,
Jogkövetkezménye:
o az üzletszabályzat 8. sz. mellékletét képező kötbértábla szerinti mértékű
kötbér fizetése
o szolgáltatás megtagadása, amennyiben a hiteles mérés feltételei a
helyszínen azonnal nem állíthatók helyre
o kártérítés fizetése
a szolgáltatás szüneteltetése esetén önkényes visszakapcsolással vételez
Jogkövetkezménye:
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. földgáz elosztási Üzletszabályzat - 2009.

12
6. c. sz. melléklet
Szerződésminták

o az üzletszabályzat 8. sz. mellékletét képező kötbértábla szerinti mértékű
kötbér fizetése
o a gázszolgáltatás felfüggesztése
o kártérítés
A szállítóvezetéket, elosztóvezetéket vagy a csatlakozóvezetéket megbontja, a
gázmérőt vagy a mérési rendszert, vagy a nyomásszabályozót jogosulatlanul
eltávolítja, vagy amennyiben a felhasználó vagy a megbízásából eljáró személy a
fogyasztói vezetéket megbontja, engedély nélkül átalakítja, a szerződésben
meghatározott felhasználási helyen kívüli területre vezet át földgázt, és azzal
méretlenül vételez.
Jogkövetkezménye:
o az üzletszabályzat 8. sz. mellékletét képező kötbértábla szerinti mértékű
kötbér fizetése
o a gázszolgáltatás felfüggesztése
o kártérítés
A gázmérő nélküli fogyasztás –üzletszabályzatban meghatározott - feltételeit
megszegi,
Jogkövetkezménye:
o az üzletszabályzat 8. sz. mellékletét képező kötbértábla szerinti mértékű
kötbér fizetése
o a gázszolgáltatás felfüggesztése
o kártérítés
• A nyomásszabályozó vagy a gázmérő, mérési rendszer ellenőrzését, a hibás
nyomásszabályozó, gázmérő vagy mérési rendszer javítását, hitelesítési vagy egyéb cseréjét,
illetve a mérő vagy mérési rendszer leolvasását a szerződésben előírtak szerint a FŐGÁZ
vagy megbízottja részére nem teszi lehetővé, illetve - ha erre megállapodás a Kereskedőt
kötelezi - ezek javítását vagy a cseréjét nem végzi el. (Gesz. 46. § (2) bek. g) pont)
Jogkövetkezménye:
o kötbér
o kártérítés
o az elosztás megtagadása (Get. 16. § (1) cb) pont)
o a földgázelosztási szerződés azonnali hatályú felmondása az adott felhasználó
vonatkozásában
• A felhasználási helyen olyan gázmérő üzemel, amely érvényes hitelesítéssel nem
rendelkezik, és megállapodás alapján annak hitelesítésére a Kereskedő köteles. (Gesz. 46. §
(2) bek. h) pont)
Jogkövetkezménye:
o kötbér
o kártérítés
o az elosztás megtagadása (Get. 16. § (1) c) pont)
o a földgázelosztási szerződés azonnali hatályú felmondása az adott felhasználó
vonatkozásában
• A nyomás alatti gázellátó rendszert (szállító- és elosztóvezetéket vagy a
csatlakozóvezetéket) megbontja, továbbá ha a felhasználó vagy a megbízásából eljáró,
gázszerelőnek nem minősülő személy a fogyasztói vezetéket megbontja. (Gesz. 46. § (2)
bek. i) pont),
Jogkövetkezménye:
o kötbér
o kártérítés
o az elosztás megtagadása (Get. 16. § (1) b) pont)
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o a földgázelosztási szerződés azonnali hatályú felmondása az adott felhasználó
vonatkozásában
o büntetőeljárás kezdeményezése a rendszerhasználóval (elkövetővel) szemben.
• A műszaki-biztonsági követelményeknek nem megfelelő csatlakozóvezetéket, felhasználói
berendezést használ.
Jogkövetkezménye:
o kártérítés
o elosztás megtagadása
• A földgázelosztó által előírt pénzügyi biztosíték szolgáltatási kötelezettségének nem tesz
eleget (Vhr. 85.§)
Jogkövetkezménye:
o elosztás megtagadása
• A fentieken kívül a földgázelosztási szerződésben, a FŐGÁZ üzletszabályzatában és a
hatályos jogszabályokban foglaltakat egyéb módon megsérti, illetőleg az azokban foglalt
lényeges kötelezettségének nem tesz eleget. (Gesz. 46. § (2) bek. j) pont)
Jogkövetkezménye:
o kártérítés
Jelen szerződés vonatkozásában a Kereskedő szerződésszegésének minősül, ha a fenti
szerződésszegési eseteket, vagy azok valamelyikét a Kereskedővel szerződéses kapcsolatban
álló Felhasználó valósítja meg.
3.

Az elosztás helyreállításának feltételei

Ha a FŐGÁZ az elosztást szerződésszegés miatt megtagadta/ felfüggesztette, az elosztás az
alábbi feltételek teljesítése esetén állítható helyre:
- a szerződésszegő magatartást, állapotot a Kereskedő, illetve a Felhasználó megszüntette
- a Kereskedő a szerződésszegésből eredő fizetési kötelezettségeit teljesítette, beleértve az
elosztás megtagadásának/felfüggesztésének és helyreállításának költségeit is.
4.

Egyéb rendelkezések
A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítéséért a
FŐGÁZ felé a Kereskedő felel, függetlenül attól, hogy a kötelezettséget kiváltó ok (pl.
szerződésszegés) a Kereskedő vagy a Felhasználó(k) érdekkörében merül fel. A jelen
Szerződésben foglalt kötelezettségek végrehajtása érdekében a Kereskedő és a Felhasználó(k)
közötti jogviszony teljes körű rendezése a Kereskedő kötelezettsége, ezen jogviszonyt a
FŐGÁZ nem vizsgálja.
A hozzáférés felfüggesztésére vonatkozó szabályokat a FŐGÁZ üzletszabályzata és a hatályos
jogszabályok tartalmazzák.
A Kereskedő jelen szerződés aláírásával a szerződés mellékleteként elfogadja az ÜKSZ
előírásait, valamint a jogszabályokban meghatározott pótdíjak és egyensúlyozási költségek
érvényesíthetőségét.

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. földgáz elosztási Üzletszabályzat - 2009.
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VIII. A szerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése
1. Szerződésmódosítás
A Szerződést a Felek közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. Nem minősül
szerződésmódosításnak a szerződő Fél adataiban (pl. levelezési cím, számlavezető pénzintézet,
számlaszám stb.) bekövetkezett változás.
2. A szerződés megszűnése
A Szerződés megszűnik bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnése esetén. A Szerződés
megszűnik továbbá, ha a FŐGÁZ elosztási működési engedélye bármely okból visszavonásra
kerül, illetőleg ha azt úgy módosítják, hogy a jelen szerződéssel érintett elosztóvezeték
üzemeltetésére a továbbiakban nem jogosult. Ez esetben a Szerződés megszűnésének időpontja
a Magyar Energia Hivatal vonatkozó határozatának jogerőre emelkedésének a napja.
3. A Szerződés megszüntetése
A Szerződést a Felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.
A Kereskedő a Szerződést teljes egészében, vagy egy adott Felhasználó, Felhasználási hely
vonatkozásában a teljesítmény lekötési időszak végére (éves teljesítmény lekötés esetén a gázév
végére) éves lekötés esetén legalább 90 napos, havi lekötés esetén legalább 30 napos felmondási
idővel mondhatja fel.
A Kereskedő köteles a Szerződés felmondás időpontjáig esedékes rendszerhasználati díjakat a
FŐGÁZ részére megfizetni. A felmondás hatályosulásának időpontjában a Szerződés az V.4.
pont kivételével megszűnik. Az V.4. pont azon a napon szűnik meg, amikor a Kereskedő a
Szerződésből származó valamennyi fizetési kötelezettségének eleget tett.
IX. A szerződés hatálya
A jelen Szerződés a Felek aláírásával jön létre és - eltérő megállapodás hiányában – akkor lép
hatályba, amikor azt a FŐGÁZ kézhez vette. A Szerződést a Felek határozatlan időtartamra
kötik.
X. Adatvédelem
A FŐGÁZ jogszabályi felhatalmazás alapján elosztói engedélyesi tevékenységének végzése,
valamint az ehhez szükséges műszaki berendezések létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó
szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, a teljesítésének figyelemmel
kísérése, a szerződésben meghatározott díjak számlázása, továbbá a szerződésből eredő
követelések érvényesítése, valamint az üzemi és kereskedelmi szabályzatban foglalt
együttműködési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése céljából kezelheti a felhasználók,
és a fizetők azonosításához szükséges és elégséges személyes adatot. Ezen adatok a jogszabály
felhatalmazása alapján az ott meghatározott személyek, illetve szervezetek részére átadhatók. A
Kereskedő a jelen Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szerződésben általa megadott,
továbbá a Szerződés teljesítésével összefüggésben szükségszerűen a FŐGÁZ tudomására jutó
személyes és egyéb adatait, a FŐGÁZ, vagy megbízottja a Szerződés teljesítése céljából, a
Szerződés fennállásának illetve az azzal összefüggő esetleges érdekérvényesítésnek az
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. földgáz elosztási Üzletszabályzat - 2009.
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időtartama alatt kezelje. Kereskedő hozzájárul, hogy az itt említett adatokat a FŐGÁZ
megbízottja részére továbbítsa.
XI. Panaszbejelentés, és elintézésének rendje
Az elosztási tevékenységet érintő panaszügyek kezelésre az Üzletszabályzatban foglaltak
irányadók.
A Felek vállalják, hogy a jelen Szerződésből eredő vitás kérdéseket elsősorban egymás
érdekeinek figyelembe vételével, békés úton kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén
a Magyar Energia Hivatalhoz, illetőleg az illetékes bírósághoz fordulhatnak.
XII. Értesítések
Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatosan a másik Fél részére címzett
mindennemű értesítés és közlés akkor tekintendő kézbesítettnek, ha az írásban, a Felek alább
meghatározott címére személyes kézbesítéssel, tértivevénnyel kísért ajánlott levélben, telefaxon
vagy e-mail üzenet útján történik.
A kézbesítés időpontja személyes kézbesítés esetén az átvétel napja, ajánlott küldemény esetén
a tértivevényen feltüntetett időpont, telefax esetén - ha az adatátvitel a címzett ideje szerint
munkanapon 15.00 óra előtt történik – a sikeres adatátvitel visszaigazolásául szolgáló
dokumentum kézhezvételének időpontja a továbbítás napján, illetve egyéb esetben a címzett
ideje szerint a továbbítást követő első munkanap 8.00 órakor, e-mail üzenet esetén - ha az a
címzett ideje szerint munkanapon 15.00 óra előtt megérkezik – az üzenet címzett Félhez való
megérkezésének időpontja a továbbítás napján, illetve egyéb esetben a címzett ideje szerint a
továbbítást követő első munkanap 8.00 órakor.
Az ajánlott levelet legkésőbb a feladástól számított ötödik munkanapon kézbesítettnek kell
tekinteni, kivéve, ha a tértivevény ennél későbbi időpontot igazol.
A jelen Szerződésben foglalt lényeges kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos értesítések
kizárólag személyes kézbesítés útján, tértivevénnyel kísért ajánlott levélben, vagy telefaxon
történhetnek.
1

FŐGÁZ részéről intézkedésre jogosult
Név:
Cím:
Telefon:
Telefax:

2. Kereskedő részéről intézkedésre jogosult:
Név:
Cím:
Telefon:
Telefax:
XIII. Irányadó jog
A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, különösen a
földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.)
sz. Kormányrendelet rendelkezései, az Üzletszabályzat és az ÜKSZ az irányadóak.
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. földgáz elosztási Üzletszabályzat - 2009.
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XIV. Jogviták
Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződéssel, annak megszegése, megszűnése, érvényessége
vagy értelmezése kapcsán esetlegesen felmerülő minden vitás kérdést békés úton rendeznek.
Amennyiben ez nem vezet eredményre a Felek Energetikai Állandó Választottbíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki.
A Választottbíróság saját Eljárási Szabályzata alapján jár el. A Választottbírók száma három (3),
akik közül mindkét Fél az eljárás megindításától számított harminc (30) napon belül egy
személyt jelöl. A Felek által ekként megválasztott személyek jelölik a harmadik személyt, aki
egyben a Választottbíróság eljáró tanácsának elnöke lesz. Az eljárás nyelve magyar. A
Választottbíróság ettől eltérő értelmű határozatának hiányában a Felek a választottbírósági
eljárással kapcsolatban felmerült költségeiket maguk viselik.
XV. Záró rendelkezések
1.

2.
3.

4.

A jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg a Felek között létrejött, a Szerződés tárgyát érintő
minden korábbi megállapodás, jognyilatkozat és egyéb dokumentum érvényét és hatályát
veszti, és a Feleknek a Szerződés tárgyát érintő jogviszonyát kizárólag a jelen Szerződés
határozza meg.
A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a földgázpiacra vonatkozó szabályozást ismerik, és a
Szerződést a hatályos földgázipari és egyéb jogszabályok ismeretében kötötték meg.
A csatolt mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A mellékletek tartalma,
valamint a Szerződés tartalma között mutatkozó esetleges ellentmondás esetén a Szerződés
rendelkezései irányadók.
A jelen Szerződést a Felek annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 200.................................................

FŐGÁZ földgázelosztási Kft.
Elosztó

Kereskedő

Mellékletek:
1. sz.: Felhasználási hely, kapacitáslekötésre és elosztásra vonatkozó alapadatok
2. sz.: Kötbértábla
3. sz.: Allokálási szabályok
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Földgáz kereskedelmi engedélyessel kötött földgázelosztási szerződés melléklete
Teljesítménydíjas felhasználó
Kereskedő megnevezése:
Elosztási szerződés száma:
1.

A felhasználó, felhasználási hely (telephely) megnevezése:

1.1. Felhasználó megnevezése:
1.2. Címe:
1.3. Telephelykód:
1.4. Az elosztóhálózat kiadási pontjának helye:
2.

Az elosztói rendszer belépési és kiadási pontjának adatai:

2.1. Az átadó állomás megnevezése:
2.2. Az átadó állomás kimenő nyomása:
2.3. Az elosztóhálózat kiadási nyomása,
3.
Kapacitás lekötés:
3.1. A elosztói csatlakozási szerződés száma:
3
3.2. A szerződés szerint rendelkezésre álló maximális kapacitás: ……………..gnm /h

3.3. A vételezés megkezdésének időpontja:
4.

A teljesítmény lekötés időtartama:

5.

A lekötés időtartamára lekötésre kerülő kapacitás:

5.1. Órai csúcskapacitás:……………..gnm3/h
5.2. Napi csúcskapacitás:…………….gnm3/nap
6.

Elosztásra igényelt gázmennyiség:

6.1. A lekötés időszakára igényelt gázmennyiség:…………. gnm3
6.2. Havi igényelt gázmennyiség:
………………..év…………………..hó………………………gnm3/hó
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7.

Elszámolás
Elszámolási időszak:

8.

Az elszámolás alapját képező gázmérési rendszerek adatai:

8.1. Gázmérő berendezések adatai:
gázmérőt gyártó cég
neve, a gázmérő típusa

a gázmérő
hitelességének
érvényességi ideje

a gázmérő
gyártási száma

a gázmérő
névleges
teljesítménye
(m3/h)

a gázmérő
üzemi nyomása
(bar)

8.2. Átszámító korrektor típusa:
9.

A gázmérési rendszer tulajdonviszonyai
A gázmérési rendszer a …………………….. tulajdonát képezi.

10.

Nyomásszabályozó tulajdonviszonyai:
A nyomásszabályozó a …………………….. tulajdonát képezi.

11.

A Felhasználó korlátozási besorolása a 19/2009. (I.30.) sz. Kormányrendelet szerint.:
Korlátozandó mennyiségek kategóriánkénti bontásban
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

gnm3/h

gnm3/h

gnm3/h

gnm3/h

gnm3/h

gnm3/h

Nem
korlátozható
gnm3/h

A Felhasználó részéről a korlátozás végrehajtásáért felelős:
Név:
Cím:.
Tel:

Telefax:

E-mail:.

Budapest, 200………….év…………………hó………………nap

________________________________
Kereskedő
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SZERZŐDÉSSZEGŐ
MAGATARTÁS FORMÁI
FÖLDGÁZELOSZTÓ
RÉSZÉRŐL

Nem
értesíti
az
érintett
rendszerhasználót
az
üzletszabályzatban,
illetve
a
szerződésben
meghatározott
időben
és
módon
az
elosztóvezetéken
elvégzendő
tervezhető karbantartási, felújítási,
fejlesztési
munkák
miatti
szünetelés időpontjáról és várható
időtartamáról. (Gesz. 46. § (1)
bek. a) pont)
Jogszerűtlen magatartása folytán a
gázszolgáltatás megszakad, vagy
azt a jogszabályokban foglaltakon
túlmenően szünetelteti, illetőleg
korlátozza. (Gesz. 46. § (1) bek. b)
pont)
A földgázelosztás minőségi és
szolgáltatási
színvonala
a
földgázelosztási
működési
engedélyben,
illetve
az
üzletszabályzatban
előírtaknak
nem felel meg. (Gesz. 46. § (1)
bek. c) pont)
Olyan fogyasztásmérőt üzemeltet,
amely érvényes hitelesítéssel nem
rendelkezik, és annak hitelesítésére
jogszabály
vagy
egyéb
megállapodás a földgázelosztót
kötelezi. (Gesz. 46. § (1) bek. d)
pont)
A
szerződésben
rögzített
adatszolgáltatási kötelezettségeinek
nem vagy csak késedelmesen tesz
eleget. (Gesz. 46. § (1) bek. e)
pont)
A hálózati hozzáférésből kizárt
Felhasználó részére - az arra okot
adó
szabálytalanság
vagy
szerződésszegés
megszűnését
követően
haladéktalanul,
de
legkésőbb 2 munkanapon belül a
hálózati hozzáférést nem biztosítja.
(Get. 16. § (2) bek.)
Nem tesz eleget a védendő
fogyasztók
nyilvántartására
vonatkozó
kötelezettségeinek,
illetőleg nem biztosítja számukra a
jogszabályban, üzletszabályzatban
meghatározott elbánást.
RENDSZERHASZNÁLÓ
RÉSZÉRŐL
A
szerződésben
foglalt
adatváltozás
bejelentési
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KÖTBÉR MÉRTÉKE
A szolgáltatásra jogosult felhasználó
Lakossági
20-100
101-500
500 m3/h
3
3
3
és 20 m /h
m /h
m /h
felett
alatti nem
lakossági
5.000,- Ft
20.000,- Ft 100.000,300.000,- Ft
Ft

Ft/alkalom

500,- Ft
De
maximum:
10.000,- Ft

1.000,- Ft
De
maximum:
20.000,- Ft

10.000,- Ft
De
maximum:
100.000,Ft

20.000,- Ft
De
maximum:
100.000,- Ft

Ft/nap

500,- Ft
De
maximum:
10.000,- Ft

1.000,- Ft
De
maximum:
20.000,- Ft

10.000,- Ft
De
maximum:
100.000,Ft

20.000,- Ft
De
maximum:
100.000,- Ft

Ft/nap

5.000,- Ft

10.000,- Ft

30.000,- Ft

100.000,- Ft

Ft/megkezdett
év

500,- Ft
De
maximum:
10.000,- Ft

1.000,- Ft
De
maximum:
20.000,- Ft

20.000,- Ft
De
maximum:
100.000,- Ft

Ft/nap

500,- Ft
De
maximum:
10.000,- Ft

1.000,- Ft
De
maximum:
20.000,- Ft

10.000,- Ft
De
maximum:
100.000,Ft
10.000,- Ft
De
maximum:
100.000,Ft

20.000,- Ft
De
maximum:
100.000,- Ft

Ft/nap

500,- Ft
De
maximum:
10.000,- Ft

1.000,- Ft
De
maximum:
20.000,- Ft

10.000,- Ft
De
maximum:
100.000,Ft

20.000,- Ft
De
maximum:
100.000,- Ft

Ft/nap

500,Ft/nap

1.000,Ft/nap

10.000,Ft/nap

20.000,Ft/nap

Ft/alkalom
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kötelezettségének
nem,
vagy
késedelmesen tesz eleget. (Gesz.
46. § (2) bek. d) pont)
Szabálytalanul vételez (Gesz. 46. §
(2) bek. f) pont)
A gázmérőn vagy mérési
rendszeren elhelyezett hatósági,
gyártói vagy engedélyesi jogi zár
vagy
a
mérőberendezés
megrongálásával a gázmérőt
méretlen gáz felhasználására
alkalmassá teszi,
A gázmérő megrongálásával
méretlen gázt vételez,
A gázmérő megkerülésével
méretlen
gáz
vételezésére
alkalmas állapotot idéz elő,
A szolgáltatás szüneteltetése
esetén
önkényes
visszakapcsolással vételez,
A
szállítóvezetéket,
elosztóvezetéket
vagy
a
csatlakozóvezetéket megbontja,
a gázmérőt vagy a mérési
rendszert,
vagy
a
nyomásszabályozót
jogosulatlanul eltávolítja, vagy
amennyiben a felhasználó vagy a
megbízásából eljáró személy a
fogyasztói vezetéket megbontja,
engedély nélkül átalakítja, a
szerződésben
meghatározott
felhasználási
helyen
kívüli
területre vezet át földgázt, és
azzal méretlenül vételez.
A felhasználó a gázmérő nélküli
fogyasztás – földgázelosztó
üzletszabályzatában
meghatározott
feltételeit
megszegi,
A nyomásszabályozó vagy a
gázmérő,
mérési
rendszer
ellenőrzését,
a
hibás
nyomásszabályozó, gázmérő vagy
mérési
rendszer
javítását,
hitelesítési vagy egyéb cseréjét,
illetve a mérő vagy mérési rendszer
leolvasását a szerződésben előírtak
szerint a földgázelosztó vagy
megbízottja részére nem teszi
lehetővé, illetve - ha erre
megállapodás a rendszerhasználót
kötelezi - ezek hitelesítését,
javítását vagy a cseréjét nem végzi
el. (Gesz. 46. § (2) bek. g) pont)
A felhasználási helyen olyan
gázmérő üzemel, amely érvényes
hitelesítéssel nem rendelkezik, és
megállapodás
alapján
annak
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de
maximum:
5.000,- Ft

de
maximum:
10.000,- Ft

de
maximum:
30.000,- Ft

de
maximum:
100.000,- Ft

5.000,Ft/nap

1.000,Ft/m3/h

1.000,Ft/m3/h*

1.000,Ft/m3/h*

Ft/nap

10.000,Ft/nap*
5.000,- Ft *

2.000,Ft/m3/h*
1.000,Ft/m3/h*

2.000,Ft/m3/h*
1.000,Ft/m3/h*

2.000,Ft/m3/h*
1.000,Ft/m3/h*

Ft/nap

10.000,Ft/nap

2.000,Ft/m3/h*

2.000,Ft/m3/h*

2.000,Ft/m3/h*

Ft/nap

10.000,Ft/nap

2.000,Ft/m3/h*

2.000,Ft/m3/h*

2.000,Ft/m3/h*

Ft/nap

200,- Ft

10.000,- Ft

50.000,- Ft

100.000,- Ft

Ft/nap

3.000,- Ft

5.000,- Ft

10.000,- Ft

20.000,- Ft

Ft/alkalom

5.000,- Ft

10.000,- Ft

30.000,- Ft

100.000,- Ft

Ft/megkezdett
év
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Ft/nap

3
hitelesítésére a rendszerhasználó
köteles. (Gesz. 46. § (2) bek. h)
pont)
A nyomás alatti gázellátó rendszert
(szállító- és elosztóvezetéket vagy
a csatlakozóvezetéket) megbontja,
továbbá ha a felhasználó vagy a
megbízásából eljáró, gázszerelőnek
nem
minősülő
személy
a
fogyasztói vezetéket megbontja.
(Gesz. 46. § (2) bek. i) pont),

200.000,Ft

300.000,Ft

6. c. számú melléklet 2. számú melléklete
Szerződésminták

400.000,Ft

1.000.000,Ft

Ft/alkalom

* A szabálytalan vételezés kötbér vetítési alapja a felhasználónál felszerelt mérőberendezés vagy mérési rendszer
névleges teljesítményének mértéke m3/h-ban, azaz ha a mérő névleges teljesítménye 20 m3/h, akkor a 30 napra
vetített kötbér összege: 1.000,- Ft x 20 m3/h x 30 nap = 600.000,- Ft.
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ALLOKÁLÁSI SZABÁLYOK
A 100 m3/h és az alatti névleges összteljesítményű gázmérővel rendelkező felhasználók esetében
1.) Az elszámolás alapja a gázmérőn leolvasott érték, amelyet a földgázelosztó gáztechnikai
normál m3-re számít át. Az átszámítás szabályait a földgázelosztó Üzletszabályzata határozza meg.
A 20 m3/h alatti névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező felhasználók gázmérőinek
leolvasására évente egy alkalommal, a 20-100 m3/h közötti névleges összmérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók mérőinek leolvasására havonta egy alkalommal kerül sor.
A fenti ütemezéstől eltérő időpontban történő mérőleolvasást a Kereskedő külön térítés
ellenében, írásban kérhet, melyet a földgázelosztó szabad kapacitásának függvényében teljesít.
2.) A két mérőleolvasás közötti időszakban a havi, illetve napi gázmennyiség meghatározása a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. honlapján (www.foldgazelosztas.hu) található fogyasztási profil eljárás alapján történik. Az elosztási forgalmi díjak vonatkozásában a felhasználókat ellátó rendszerhasználó részére havonta egy számla kerül kibocsátásra.
•
•

Azon felhasználóknál, akiknél az adott hónapban nem volt mérőleolvasás, az elosztási forgalmi díj számlában a fogyasztási profil alapján az adott hónapra meghatározott gázmennyiség kerül elszámolásra.
Azon felhasználóknál, akiknél az adott hónapban volt mérőleolvasás, az elosztási
forgalmi díj számlában a két mérőleolvasás közötti időszak fogyasztása, és az
ugyanezen időszakban profilozott gázmennyiség különbsége, valamint a leolvasást
követő az adott hónap hátralévő időszakára a fogyasztási profil alapján meghatározott gázmennyiség összege kerül elszámolásra.

A fentiek szerint meghatározott mennyiségek kerülnek havonta a szállítói engedélyes informatikai platformjára allokálásra.
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A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. nyilvántartási száma: ______________________
Fizető kód:
____________________________
Szerződés száma:
____________________________

FÖLDGÁZELOSZTÁSI SZERZŐDÉS
rendszerhasználónak minősülő felhasználóval

amely létrejött egyrészről
cégnév:
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft
székhely:
1081 Budapest, Köztársaság tér 20.
bankszámlaszám:
levelezési címe:
adóig. száma:
13899893-2-42
cégjegyzékszám:
01-09-878954
mint földgázelosztási működési engedélyes, a továbbiakban FŐGÁZ
másrészről
név/cégnév:
lakcím/székhely:
levelezési cím:
anyja neve:
születési hely, idő:
személyes adatok igazolására alkalmas hatósági igazolvány száma:
adóig. száma:
bankszámlaszám:
cégjegyzékszám:
KSH szám:
számlázási cím:
mint felhasználó, a továbbiakban Felhasználó
között alulírott időben és helyen az alábbi feltételekkel.
I.

Bevezető rendelkezés
A Felek rögzítik, hogy a Felhasználó saját földgázfogyasztásának mértékéig jogosult az
elosztóhálózat használatára jelen Szerződés rendelkezései szerint.

II.

A szerződés tárgya
A FŐGÁZ jelen megállapodás alapján, díjfizetés ellenében a Felhasználó tulajdonában álló
földgázt az elosztóhálózat belépési pontjain földgázelosztásra átveszi, az általa üzemeltetett
elosztóhálózaton keresztül továbbítja és az elosztóhálózat kilépési pontjain a Felhasználó
rendelkezésére bocsátja (földgázelosztási tevékenységet biztosítja) a Szerződés 1. sz.
melléklete szerinti Felhasználási helye(ke)n, az ott meghatározott kapacitáslekötésre és
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elosztásra vonatkozó alapadatok alapján - a hatályos jogszabályok, a FŐGÁZ
Földgázelosztási Üzletszabályzata (Üzletszabályzat), valamint a rendszerhasználó kapcsolatát
szabályozó Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (ÜKSZ) szerint.
III.

A Felek jogai és kötelezettségei

1.

A FŐGÁZ jogai és kötelezettségei

1.1.

Földgázelosztás tekintetében
A FŐGÁZ köteles az elosztóhálózat betáplálási pontjain a Felhasználó tulajdonában álló
vezetékes földgázt a földgázszállítási működési engedélyestől elosztásra átvenni, azt az 1. sz.
melléklet szerinti Felhasználási hely(ek)re továbbítani és az elosztórendszer kiadási pontján a
Felhasználó részére átadni.
A FŐGÁZ kötelezettsége a Felhasználó kiadási pontra vonatkozó teljesítmény lekötésének
mértékéig - a tervezett karbantartás, az üzemzavar, a korlátozás, válsághelyzet és a jelen
Szerződésben foglalt jogszerű szüneteltetés esetének kivételével – a korlátozásmentes
földgázelosztás biztosítása a jogszabályban rögzített rendszerhasználati díjak megfizetése
ellenében.

1.2. Gázelosztó-vezetékrendszer karbantartása, felújítása tekintetében
A FŐGÁZ az elosztóvezeték karbantartása, felújítása, átalakítása, fejlesztése, hibaelhárítása,
cseréje, új Felhasználó bekapcsolása esetén – más műszaki megoldás hiányában - az elosztást
szüneteltetheti.
A FŐGÁZ a szünetelés kezdő időpontját és előrelátható időtartamát, valamint a szükséges
biztonsági intézkedéseket legalább 15 nappal korábban a helyileg szokásos módon a
Felhasználó tudomására hozza. Ha a szüneteltetés időpontja, időtartama változik, erről a
Felhasználót a fentiek szerint értesíti.
Élet-, és vagyonbiztonság veszélyeztetettsége, gázömlés vagy üzemzavar esetén a FŐGÁZ
előzetes bejelentés nélkül is szüneteltetheti az elosztást.
A fent jelzett tájékoztatás teljesítése esetén az elosztási kapacitás időszakos csökkentése vagy
az elosztás időszakos szüneteltetése a FŐGÁZ részéről nem minősül szerződésszegésnek.
1.3. Gázömlés, üzemzavar tekintetében
A Felhasználó tulajdonában lévő csatlakozóvezetéken és a Felhasználói berendezésen
keletkezett gázömlés, üzemzavar bejelentése vagy észlelése esetén a FŐGÁZ a közvetlen
veszélyhelyzetet – a műszakilag lehetséges legrövidebb időn belül – köteles megszüntetni. A
gázömlést, üzemzavart kiváltó ok megszüntetéséig a FŐGÁZ az elosztást szünetelteti.
A veszélyhelyzet megszüntetésének költségeit a Felhasználó köteles a FŐGÁZ részére
megfizetni.
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A FŐGÁZ jogosult a biztonságos gázfogyasztásra vonatkozó előírások betartását bármikor
ellenőrizni. Ha a Felhasználó a helyszíni ellenőrzés feltételeit nem biztosítja vagy gátolja, a
FŐGÁZ jogosult az elosztás felfüggesztésére a biztonsági ellenőrzés lefolytatásáig.
1.4. Földgázminőség tekintetében
A FŐGÁZ jogosult és köteles az elosztóhálózat betáplálási pontján folyamatosan ellenőrizni a
Felhasználó tulajdonában lévő földgáz minőségét a földgázszállítási működési engedélyes
által szolgáltatott adatok alapján. Amennyiben a betáplálni kívánt földgáz minősége nem felel
meg – eltérő megállapodás hiányában – a mindenkor érvényes magyar szabvány előírásainak,
a FŐGÁZ a nem megfelelő minőségű földgáz átvételét megtagadhatja. Az ebből eredő
károkért a FŐGÁZ felelősséget nem vállal.
2.

A Felhasználó jogai és kötelezettségei

2.1. Földgázelosztás tekintetében
A Felhasználó a jelen Szerződés alapján jogosult a kiadási pontra vonatkozó teljesítmény
lekötésének megfelelő mértékig az elosztóhálózat betáplálási pontjain a tulajdonában álló
vezetékes földgázt az elosztóhálózatba betáplálni, és azt az elosztórendszer kiadási pontján
átvenni.
A Felhasználó jogosult a kiadási pontra vonatkozó kapacitás lekötése mértékéig - a tervezett
karbantartás, az üzemzavar, a korlátozás, a válsághelyzet és az elosztás jelen Szerződésben
foglalt jogszerű szüneteltetése esetének kivételével - a korlátozásmentes földgázelosztás
igénybevételére, melyért a FŐGÁZ részére a jogszabályban rögzített rendszerhasználati díjak
megfizetésére köteles.
2.2.

Teljesítmény lekötés tekintetében
A Felhasználó köteles az elosztóhálózat betáplálási pontjára, és az elosztóhálózat kiadási
pontjára lekötött legnagyobb órai teljesítmény joghatályos bejelentését a jogszabályban
meghatározott időpontig megtenni, amely késedelme (elmulasztása) esetén a FŐGÁZ
részére a jogszabályban meghatározott pótdíj megfizetésére köteles. A kiadási pontra
lekötött teljesítmény nem lehet nagyobb, mint a Felhasználó adott Felhasználási helyén
szerződés vagy egyéb dokumentum alapján a Felhasználó számára rendelkezésre álló
maximális hálózati kapacitás.
A kiadási pontra lekötött teljesítmény az 1. sz. mellékletben rögzített kiadási pontra szól,
más kiadási pontba nem vihető át, illetve át nem ruházható. A lekötött teljesítmény a
szerződéses időszakon belül nem módosítható.
Amennyiben a Felhasználó által az elosztórendszer kiadási pontján vételezett teljesítmény
túllépi a lekötött kapacitás mértékét, a Felhasználó a Szerződés VII. 2. pontjában
meghatározott kötbér megfizetésére köteles. A teljesítmény túllépés meghatározása történhet
az adatátviteli rendszeren továbbított adatok alapján, vagy a helyszínen üzemelő
mérőberendezéseken mért adatok (gázmérő, átszámító egység, teljesítményregisztráló)
alapján.

2.3.

Nominálás tekintetében
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A Felhasználó köteles az ÜKSZ-ben foglaltak szerint napi nominálást és napi bontású heti
előrejelzést adni a FŐGÁZ részére. A Felhasználó a nominálásának megfelelő betáplálását
és vételezését köteles egyensúlyban tartani.
Amennyiben a FŐGÁZ a gáznapot megelőzően előre jelezte az általa üzemeltetett rendszer
kapacitásainak átmeneti csökkenését vagy korlátozást rendelt el, a Felhasználónak el kell
fogadnia a csökkentett kapacitásról szóló értesítést, és az aktuális kapacitás
figyelembevételével kell kialakítania nominálását.
Amennyiben a Felhasználó az adott gáznapra vonatkozó jóváhagyott nominálásban
megadott mennyiséget meghaladó földgázt vételez az elosztórendszerből
-a FŐGÁZ a rendelkezésére álló eszközökkel biztosítja a rendszeregyensúly fenntartását,
melynek költségeit a Felhasználó köteles a FŐGÁZ részére megtéríteni;
-a FŐGÁZ felszólítja a Felhasználót, hogy a vételezés csökkentéséről gondoskodjon, illetve
az értesítést követően az elosztóhálózaton a vételezést részben, vagy egészben korlátozhatja.
A nominálással (újranominálással) kapcsolatos további előírásokat a hatályos jogszabályok,
az Üzletszabályzat és az ÜKSZ tartalmazzák.
2.4.

Földgázminőség tekintetében
A Felhasználó – eltérő megállapodás hiányában - kizárólag a mindenkor érvényes magyar
szabványnak megfelelő minőségű földgázt táplálhat be az elosztóhálózatba. A nem
megfelelő minőségű földgáz betáplálásából eredő károkért a Felhasználó felel.

2.5.

Földgázvételezés tekintetében
A Felhasználó tulajdonában lévő csatlakozó vezeték és Felhasználói berendezés,
nyomásszabályozó üzemeltetése, javítása, karbantartása, szükség szerinti cseréje és annak
legalább ötévenkénti műszaki-biztonsági felülvizsgálatának elvégeztetése a Felhasználó
kötelezettsége. Ha az ellenőrzés elvégzését a Felhasználó nem tudja igazolni, annak
megtörténtéig a FŐGÁZ az elosztást szüneteltetheti.
A gázmérő kerülővezetékébe épített záró szerelvények gáz-tömör zárásáért, a kerülőág zárt
állapotáért, a záró pecsétek meglétéért, illetve azok sértetlenségéért a Felhasználót terheli a
felelősség.
A Felhasználó köteles a FŐGÁZ számára a biztonságos gázfogyasztás előírásainak
betartását célzó helyszíni ellenőrzés elvégzését biztosítani, illetve köteles az ellenőrzés során
együttműködni.
Amennyiben a FŐGÁZ a csatlakozóvezetéken és/vagy Felhasználói berendezésen
keletkezett gázömlés, üzemzavar miatti közvetlen veszélyhelyzetet hárít el, úgy a
Felhasználó köteles megfizetni a veszélyhelyzet megszüntetésének költségeit, továbbá saját
költségén köteles intézkedni a gázömlést, üzemzavart okozó hiba végleges elhárítása
érdekében.
A Felhasználó köteles jogainak a jelen Szerződés alapján történő gyakorlása során
figyelembe venni a Szerződés 1. sz. melléklete szerinti egyes Felhasználási helyek
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csatlakozása tekintetében a hatályos Elosztói Csatlakozási Szerződésben foglaltakat, az
Üzletszabályzatot és az ÜKSZ rendelkezéseit. A Felhasználó kijelenti, hogy a FŐGÁZ az
Üzletszabályzatot és az ÜKSZ-t a rendelkezésére bocsátotta, ismeri ezen dokumentumokat
és az azokban foglalt előírásokat és ezek betartására ezennel kötelezettséget vállal.
A Felhasználó – az ÜKSZ vonatkozó előírásai és a jelen Szerződés szerint - a FŐGÁZ
ezirányú írásbeli megkeresésének kézhez vételétől számított nyolc (8) napon belül köteles a
FŐGÁZ részére megadni minden olyan adatot és információt, amely a szerződésszerű
teljesítéshez, az együttműködő földgázrendszer folyamatos és biztonságos üzemeltetéséhez
szükséges.
IV.
1.

Gázmérés
A földgázfelhasználás mérése és távfelügyelete
A FŐGÁZ által az elosztórendszer adott kiadási pontján átadott (elosztott) földgázmennyiség
mérése a jelen Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott mérőrendszerrel vagy egyedi
mérőeszközzel történik.
A FŐGÁZ jogosult a lekötött legnagyobb teljesítmény igénybevételét bármely időpontban
ellenőrizni, a gázmérő berendezésre teljesítménymérő készüléket felszerelni.

2.

Mérőleolvasás az elosztórendszer kiadási pontján
Adott Felhasználási helyen a mérőleolvasás az 1. sz. mellékletben rögzített elszámolási
időszaknak megfelelően történik.
A Felhasználó köteles a mérők leolvasását az elszámolási időszaknak megfelelő időpontban,
illetve árváltozás, vagy egyéb eset miatt szükséges rendkívüli időpontban a FŐGÁZ számára
lehetővé tenni. Ha a Felhasználó a mérő leolvasását nem teszi lehetővé vagy gátolja, a
FŐGÁZ jogosult az aktuális elszámolási időszakra becsült mérőállás alapján számlát
kibocsátani, mely nem mentesíti a Felhasználót fizetési kötelezettsége alól, illetve saját
döntése alapján a FŐGÁZ az elosztást megtagadhatja a leolvasás időpontjáig.

3.

Egyéb jogok és kötelezettségek
A gázmérő (mérési rendszer) és a nyomásszabályozó tulajdonjoga a Szerződés 1. sz.
mellékletében kerül rögzítésre. Egyéb megállapodás hiányában azok üzemeltetése, javítása,
karbantartása, hitelesítése, felülvizsgálata, szükség szerinti cseréje a tulajdonos kötelezettsége.
A mérő és nyomásszabályozó védelme és állagmegóvása – függetlenül azok tulajdonjogától –
a Felhasználó kötelezettsége.
A FŐGÁZ jogosult a Felhasználónál felszerelt mérőberendezés működését, épségét,
hitelességét, a gázmérőn lévő hatósági, gyártói vagy engedélyesi jogi zár (a továbbiakban
együttesen: plomba) meglétét és épségét bármikor ellenőrizni, melynek feltételeit a
Felhasználó köteles biztosítani.
A FŐGÁZ a fentebb jelzett ellenőrzés alkalmával észlelt, illetve egyéb módon tudomására
jutó rendellenesség esetén (ideértve a mérő kerülővezetékébe épített záró szerelvényeinek
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rendellenességét is) jogosult az elszámolt gázmennyiséget visszamenőleg korrigálni, melynek
ellenértékét a Felhasználó köteles megfizetni.
A Felhasználó köteles a mérő elé beépített szűrőberendezést rendszeresen tisztítani és ennek
megtörténtét üzemi naplóban dokumentálni. Amennyiben a FŐGÁZ tulajdonában lévő
gázmérő meghibásodása a szűrő tisztításának elmaradásából adódik, a gázmérő javításának és
újra hitelesítésének költségeit a Felhasználó köteles megtéríteni.
A gázmérő és az átszámító szerkezet meghibásodását, a gázmérő sérülését, a plomba
felnyitását, vagy sérülését a Felhasználó tulajdonában lévő gázmérő javításának és
hitelesítésének időpontját, a kerülővezeték megnyitását a Felhasználó telefonon azonnal, majd
24 órán belül írásban, utólag is igazolható módon köteles a FŐGÁZ részére bejelenteni. A
gázmérő üzemi nyomása megváltoztatásának bejelentésére a Felhasználó a változást egy (1)
héttel megelőzőleg köteles.
Ha a Felhasználó a mérő helyszíni ellenőrzését nem teszi lehetővé vagy gátolja, a mérőt
megrongálta, működését befolyásolta, a mérő hitelesítését, javítását, cseréjét nem teszi
lehetővé, illetve nem végzi el, a FŐGÁZ jogosult a Felhasználási helyre való bejutásig,
valamint a jogszerű állapot helyreállításáig az elosztást megtagadni.
A Felhasználó jelen szerződés aláírásával a szerződés mellékleteként elfogadja az ÜKSZ
előírásait, valamint a jogszabályokban meghatározott pótdíjak és egyensúlyozási költségek
érvényesíthetőségét.
V.

Az elosztás díja, fizetési feltételek
A Felhasználó a vételezés megkezdésének jelen Szerződés 1. sz. mellékletében rögzített
időpontjától kezdődően, folyamatosan köteles a rendszerhasználati díjak megfizetésére.

1.

Elosztási alap- és kapacitásdíj
A FŐGÁZ az elosztási alapdíjat, illetve az elosztási kapacitásdíjat havonta, a tárgyhó első
napját megelőző tizenöt (15) naptári nappal számlázza ki, mely számlák megfizetésének
esedékessége a tárgyhó első napja. Az alap- vagy kapacitásdíjakat hóközi Felhasználó
változás esetén a korábbi Felhasználó, a hónap első napjával történő Felhasználó változás
esetén az új Felhasználó köteles megfizetni.
A gázellátásból szerződésszegés miatt kikapcsolt Felhasználó a kikapcsolás időtartamára is
köteles az alap- vagy kapacitásdíjat megfizetni.
A jelen pontban nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor hatályos földgáz
rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

2.

Elosztási forgalmi díj
Az elosztási forgalmi díjak elszámolására az 1. sz. mellékletben megadott elszámolási
időszaknak megfelelően kerül sor. Az adott elszámolási időszakhoz tartozó pontos elszámolási
előírásokat az Üzletszabályzat tartalmazza, illetve az egyedi elszámolás feltételeit külön
megállapodás rögzíti.
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A hibásan mért, a mérő meghibásodása miatt nem mért vagy a szabálytalanul vételezett
gázfogyasztás elszámolása az Üzletszabályzatban előírtak szerint történik.
3.

Fizetési mód
A Felhasználó jelen Szerződésben foglalt fizetési kötelezettségét
- banki átutalás
- azonnali beszedési megbízás (inkasszó) útján teljesíti*
(* a megfelelő válasz aláhúzandó)
Azonnali beszedési megbízás útján történő teljesítés esetén a Felhasználó köteles a mindenkor
hatályos jogszabályok és MNB rendelkezések szerint a számlavezető pénzintézete felé
bejelenteni a FŐGÁZ beszedési megbízás benyújtására vonatkozó jogosultságát.
Átutalás esetén a Felhasználó az esedékes díjat a FŐGÁZ által kibocsátott számlán az ott
feltüntetett esedékesség időpontjában és bankszámlára köteles átutalni.

4. Egyéb fizetési feltételek
A FŐGÁZ által kibocsátott számla alapján a rendszerhasználati díjak összegét, továbbá az
esetleges egyéb fizetési kötelezettségeit (kötbér, pótdíj, stb.) a Felhasználó köteles a számlán
feltüntetett határidőre, a jelen Szerződésben rögzített módon kiegyenlíteni. A FŐGÁZ a fizetést
azon a napon tekinti teljesítettnek, amikor a pénzösszeg a bankszámláján jóváírásra került.
A számlázás és a számlakifogások intézésének rendjére vonatkozó részletes szabályokat az
Üzletszabályzat tartalmazza. Késedelmes fizetés esetén Felhasználó köteles a Ptk. 301. § (1)
bekezdésében, illetve gazdálkodó szervezet a Ptk. 301/A. § (2) bekezdésében meghatározott
mértékű késedelmi kamat megfizetésére.
Amennyiben a Felhasználó a kibocsátott számla ellenértékét az esedékesség időpontjáig
bezárólag nem egyenlíti ki, a FŐGÁZ a részére fizetési felszólítást küld, mellyel összefüggő
költségeit a Felhasználó köteles megfizetni. Amennyiben a Felhasználó az erről szóló értesítést
követően fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Felhasználó részére nyújtott szolgáltatást
a FŐGÁZ felfüggeszti.
A Felek rögzítik, hogy a Felhasználó, illetve a Felhasználási hely fenti okból történő
kikapcsolására akkor is sor kerül, ha
- a Felhasználó a fizetési késedelem időtartama alatt a Felhasználási helyről elköltözik
- a megadott határidő leteltével, a kikapcsolás időpontjában a Felhasználó már valamely
földgázipari engedélyes által kerül ellátásra.
Az e pont szerinti kizárásból adódó minden kár megtérítéséért a Felhasználó felel az érintett
harmadik fél (felek) felé. Felhasználó a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra,
hogy erről a tényről a Felhasználási helyre költöző új Felhasználót, vagy a vele szerződéses
kapcsolatba kerülő engedélyest tájékoztatja. A tájékoztatás elmulasztásából eredő minden
jogkövetkezmény a Felhasználót terheli.
Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a gázellátásból történő kikapcsolásra akkor is sor
kerülhet, ha a Felhasználási helyről esetleg korábban elköltözött előző Felhasználó, vagy a
Felhasználó gázellátását korábban biztosító engedélyes fizetési kötelezettségének nem tett
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. földgáz elosztási Üzletszabályzat - 2009.
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eleget. A FŐGÁZ erről a tényről előzetesen tájékoztatja a Felhasználót, de az esetleges
kikapcsolásból eredő bármely következményért, kárért felelősséget nem vállal.
5. Szerződéses biztosíték
A FŐGÁZ jelen földgázelosztási szerződésben foglalt ügyletek biztosítására (a
rendszerhasználati díjak késedelmes fizetése esetére) a hatályos jogszabályok alapján a
szerződéses biztosíték adását írhatja elő.
A FŐGÁZ a GET-ben és a Vhr-ben meghatározott követelményeknek megfelelő
szerződésekben foglalt ügyletek biztosítása érdekében jogosult a Felhasználótól szerződéses
biztosítékot kérni az alábbiak szerint:
Amennyiben a Felhasználó bármely számla vonatkozásában fizetési késedelembe esik, a
FŐGÁZ az alábbiak szerint jár el:
•

•
•

•

•

A FŐGÁZ vevő minősítési (bonitási) vizsgálatot végez és besorolja Felhasználót
kockázati (biztosítéki) kategóriába, amely alapján meghatározza a szerződéses biztosíték
fajtáját, valamint a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott minimum
biztosítéki összegtől való eltérést. A besorolás alapján az alábbi összegű és típusú
szerződéses biztosítékok egyikét kérheti a Felhasználótól.
A szerződéses biztosíték összegének fedezetet kell nyújtania legalább a Felhasználó által
igénybevett legmagasabb téli havi tervezett elosztásnak megfelelő forgalmi díjra és az
éves kapacitásdíj 1/12 részére.
A szerződéses biztosíték lehet belföldi székhellyel rendelkező minősített bank által
kiadott
o fizetési garancia, amely feltétel nélküli, visszavonhatatlan, a FŐGÁZ első
felhívására alapjogviszony vizsgálata nélkül és a Felhasználó minden további
észrevétele nélkül, a lehívási értesítő kézhezvételtől számított három banki
munkanapon belül fizetést teljesítő, át nem ruházható,
o banki letét, amely a FŐGÁZ, a Felhasználó és a bank között létrejött
háromoldalú szerződés alapján a Felhasználó kizárólag a szerződéses
biztosítékként használhat fel a szerződésben meghatározott időpontig, és a bank a
FŐGÁZ első felhívására alapjogviszony vizsgálata nélkül és a Felhasználó
minden további észrevétele nélkül, a lehívási értesítő kézhezvételtől számított
három banki munkanapon belül átutal FŐGÁZ által megjelölt
bankszámlaszámra.
A FŐGÁZ kizárólag belföldi székhellyel rendelkező, a Magyar Bankszövetség 2008.
december 31-én, illetve az ezt követő időszak tagsági listáján szereplő, legalább 50 mrd
Ft mérleg főösszeggel rendelkező pénzintézet által kibocsátott pénzügyi biztosítékot
fogad el. Fenntartja magának a jogot, hogy a pénzpiaci körülmények változásának
megfelelően a banki minősítési kritériumait az adott körülményeknek megfelelően
megváltoztathassa.
A szerződéses biztosíték lehet továbbá
o a Felhasználó által fizetett óvadék, amelyet a szerződés hatálybalépését megelőző
10. munkanapig kell a FŐGÁZ által megadott elkülönített bankszámla számra
utalni
o előre fizetés, előlegfizetés az adott szolgáltatási időszakot megelőző hónap 20.
napjáig megfizetett szolgáltatási díj
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•
•

•
•

•

A FŐGÁZ fenntartja a jogát, hogy amennyiben a Felhasználó fizetési készségében 3
számlázási ciklust érintő változás áll be, a biztosítéki besorolást megváltoztathatja,
Felhasználó 15 napon belül köteles ennek megfelelően a biztosítékot lecserélni.
A szerződéses biztosíték rendelkezésre tartási időtartama: a biztosíték rendelkezésre
állásának első napja új elosztási szerződés esetén az elosztási szolgáltatás megkezdését
megelőzően 10 munkanap, fizetési késedelem miatt előírt biztosíték esetén pedig a
biztosítéki igény bejelentését követő 5 munkanap; a biztosíték rendelkezésre állásának
utolsó napja mindig az elosztási szerződés megszűnését követő 90. nap.
A szerződéses biztosíték fentiek szerinti rendelkezésre bocsátása és rendelkezésben
tartása minden egyéb értesítés és rendelkezés nélkül az elosztási szerződés hatályba
lépésének, illetve hatályosságának feltétele.
A FŐGÁZ a szerződéses biztosítékot akkor jogosult felhasználni, ha Felhasználó a
szolgáltatás kiszámlázott és esedékessé vált ellenértékét a fizetési határidő leteltét követő
első fizetési értesítés ellenére, annak kézhezvételétől számított 5 napon belül nem fizeti
meg.
A Felhasználónak a pénzügyi biztosíték felhasználását követő 5 munkanapon belül fel
kell tölteni a biztosítéki összeget eredetileg meghatározott szintre.

VI. Együttműködés
1. Együttműködés általános szabályai
A Szerződő Felek a jelen Szerződés teljesítése során kötelesek egymással együttműködni.
A Felhasználó a jelen Szerződés hatályba lépését követően bekövetkező, személyét, adatait,
jogállását, illetőleg a Szerződés teljesítését érintő minden információról és körülményről
(ideértve különösen a Szerződés 1. sz. mellékletében szereplő adatok megváltozását, illetve ha
vele szemben csődeljárás, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás eljárás indul) a FŐGÁZ-t
haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül írásban
értesíteni köteles. E kötelezettség elmulasztásából eredő mindennemű kár a Felhasználót terheli.
2. Együttműködés korlátozás esetén
Az országos szállítóvezetéken jelentkező forráshiány, üzemzavar, illetve az elosztóhálózaton
bekövetkezett jelentős üzemzavar esetén a Felhasználó a FŐGÁZ-nak a földgázellátásról szóló
2008. évi XL. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtására kiadott 19/2009. (I.30.)
Kormányrendeletben meghatározott Felhasználói korlátozási kategóriák, valamint a korlátozási
sorrend figyelembe vételével kiadott utasítása szerint köteles eljárni.
A korlátozás időpontjának megkezdéséről, mértékéről, várható időtartamáról, továbbá a
korlátozás megszüntetéséről a FŐGÁZ a Felhasználót az Üzletszabályzatban meghatározott
módon értesíti. A Felhasználó a korlátozást az értesítést követően azonnal köteles megkezdeni.
A Felhasználó által nem az elrendelés szerint végrehajtott korlátozással a FŐGÁZ-nak okozott
károkat a Felhasználó köteles megtéríteni.
A korlátozás részletes szabályait, illetőleg a korlátozás végrehajtására vonatkozó részletes
rendelkezéseket az ÜKSZ és az Üzletszabályzat tartalmazza.
Az üzemzavar, válsághelyzet és korlátozás esetén alkalmazandó részletes együttműködési és
elszámolási szabályokat a FŐGÁZ üzletszabályzata, valamint a hatályos jogszabályok
tartalmazzák.
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VII.

Szerződésszegés

A FŐGÁZ részéről történt földgázelosztási szerződésszegés esetei és következményei:
•

Nem értesíti a Felhasználót az üzletszabályzatban, illetve a szerződésben meghatározott
időben és módon az elosztóvezetéken elvégzendő tervezhető karbantartási, felújítási,
fejlesztési munkák miatti szünetelés időpontjáról és várható időtartamáról. (Gesz. 46. § (1)
bek. a) pont)
Jogkövetkezménye:
o kötbér
o kártérítés

•

Jogszerűtlen magatartása folytán a gázszolgáltatás megszakad, vagy azt a jogszabályokban
foglaltakon túlmenően szünetelteti, illetőleg korlátozza. (Gesz. 46. § (1) bek. b) pont)
Jogkövetkezménye:
o kártérítés
o arányos díjvisszatérítés (egy naptári napnál hosszabb jogszerűtlen szünetelés esetén
az elosztói teljesítménydíjat, vagy az alapdíjat a kieső napok arányában nem kell
megfizetni)
o kötbér

•

A földgázelosztás minőségi és szolgáltatási színvonala a földgázelosztási működési
engedélyben, illetve az üzletszabályzatban előírtaknak nem felel meg. (Gesz. 46. § (1) bek.
c) pont)
Jogkövetkezménye:
o kötbér

•

Olyan fogyasztásmérőt üzemeltet, amely érvényes hitelesítéssel nem rendelkezik, és annak
hitelesítésére jogszabály vagy egyéb megállapodás a FŐGÁZ-t kötelezi. (Gesz. 46. § (1)
bek. d) pont)
Jogkövetkezménye:
o kötbér

•

A szerződésben rögzített adatszolgáltatási kötelezettségeinek nem vagy csak késedelmesen
tesz eleget. (Gesz. 46. § (1) bek. e) pont)
Jogkövetkezménye:
o kötbér

•

A földgáz elosztását nem a földgázelosztási szerződésben meghatározott módon végzi.
(Gesz. 46. § (1) bek. f) pont)
Jogkövetkezménye:
o kártérítés

•

A hálózati hozzáférésből kizárt Felhasználó részére - az arra okot adó szabálytalanság vagy
szerződésszegés megszűnését követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül a
hálózati hozzáférést nem biztosítja. (Get. 16. § (2) bek.)
Jogkövetkezménye:
o kötbér
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•

Nem tesz eleget a védendő fogyasztók nyilvántartására vonatkozó kötelezettségeinek,
illetőleg nem biztosítja számukra a jogszabályban, üzletszabályzatban meghatározott
elbánást.
Jogkövetkezménye:
o kötbér

•

Nem tartja be a Hivatal határozatában foglalt garantált szolgáltatásra vonatkozó
kötelezettségeket.
Jogkövetkezménye:
o a határozat szerinti kötbér

•

A fentieken kívül a földgázelosztási szerződésben, az üzletszabályzatban és a hatályos
jogszabályokban, az ÜKSZ-ben foglaltakat egyéb módon megszegi, illetőleg az azokban
foglalt lényeges kötelezettségének nem tesz eleget. (Gesz. 46. § (1) bek. g) pont)
Jogkövetkezménye:
o kártérítés
o jogszabályban, ÜKSZ-ben meghatározott jogkövetkezmények

A Felhasználó részéről történt földgázelosztási szerződésszegés esetei és következményei:
•

A szerződésben meghatározott gázteljesítményt egy adott átadás-átvételi pont
vonatkozásában túllépi, vagy a teljesítmény lekötés bejelentését elmulasztja vagy
késedelmesen teszi meg. (Gesz. 46. § (2) bek. a) pont)
Jogkövetkezménye:
o jogszabályban meghatározott mértékű pótdíj.

•

A rendszerhasználat díját (beleértve az esetleges pótdíjakat, illetve az egyéb díjakat is) nem,
vagy késedelmesen fizeti. (Get. 77. § (2) d) pont, Gesz. 46. § (2) bek. b) pont)
Jogkövetkezménye:
o késedelmi kamat
o az elosztás felfüggesztése
o a szerződés felmondása

•

A szerződésben meghatározott felhasználási helyen kívüli területre vezeti át az
elosztóvezetékről vételezett mért földgázt, vagy az elosztóvezetékről vételezett és mért
földgázt a FŐGÁZ hozzájárulása nélkül más részére bármilyen formában továbbadja. (Get.
16. § (1) cc) pont, Gesz. 46. § (2) bek. c) pont)
Jogkövetkezménye:
o kártérítés
o az elosztás megtagadása

•

A szerződésben foglalt adatváltozás bejelentési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen
tesz eleget. (Gesz. 46. § (2) bek. d) pont)
Jogkövetkezménye:
o kötbér

•

A fogyasztáskorlátozási - illetve megszakítható felhasználó esetén a megszakítási rendelkezéseknek nem tett eleget. (Gesz. 46. § (2) bek. e) pont)
Jogkövetkezménye:
o kártérítés (ideértve a más felhasználónak, földgázipari engedélyesnek okozott kárt is)
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o az elosztás megtagadása (Get. 16. § (1) ce) pont)
•

Szabálytalanul vételez (Gesz. 46. § (2) bek. f) pont), így különösen:
a gázmérőn vagy mérési rendszeren elhelyezett hatósági, gyártói vagy
engedélyesi jogi zár sérülését a sérülés észlelését követő 2 munkanapon belül
nem jelenti be, illetve a fenti jogi zár sérülésének körülményei a Felhasználó
vétlenségét nem támasztják alá,
Jogkövetkezménye:
o kártérítés
a gázmérőn vagy mérési rendszeren elhelyezett előző pont szerinti jogi zár
eltávolításával, megrongálásával, vagy a mérőberendezés megrongálásával,
működésének befolyásolásával a gázmérőt méretlen gáz felhasználására
alkalmassá teszi,
Jogkövetkezménye:
o szolgáltatás megtagadása, amennyiben a hiteles mérés feltételei a
helyszínen azonnal nem állíthatók helyre
o az üzletszabályzat 8. sz. mellékletét képező kötbértábla szerinti mértékű
kötbér
o kártérítés
a gázmérő megrongálásával vagy működésének befolyásolásával méretlen gázt
vételez,
Jogkövetkezménye:
o az üzletszabályzat 8. sz. mellékletét képező kötbértábla szerinti mértékű
kötbér fizetése
o szolgáltatás megtagadása, amennyiben a hiteles mérés feltételei a
helyszínen azonnal nem állíthatók helyre
o kártérítés fizetése
a gázmérő megkerülésével méretlen gáz vételezésére alkalmas állapotot idéz elő,
Jogkövetkezménye:
o az üzletszabályzat 8. sz. mellékletét képező kötbértábla szerinti mértékű
kötbér fizetése
o szolgáltatás megtagadása, amennyiben a hiteles mérés feltételei a
helyszínen azonnal nem állíthatók helyre
o kártérítés fizetése
a szolgáltatás szüneteltetése esetén önkényes visszakapcsolással vételez
Jogkövetkezménye:
o az üzletszabályzat 8. sz. mellékletét képező kötbértábla szerinti mértékű
kötbér fizetése
o a gázszolgáltatás felfüggesztése
o kártérítés
A szállítóvezetéket, elosztóvezetéket vagy a csatlakozóvezetéket megbontja, a
gázmérőt vagy a mérési rendszert, vagy a nyomásszabályozót jogosulatlanul
eltávolítja, vagy amennyiben a Felhasználó vagy a megbízásából eljáró személy a
fogyasztói vezetéket megbontja, engedély nélkül átalakítja, a szerződésben
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meghatározott felhasználási helyen kívüli területre vezet át földgázt, és azzal
méretlenül vételez.
Jogkövetkezménye:
o az üzletszabályzat 8. sz. mellékletét képező kötbértábla szerinti mértékű
kötbér fizetése
o a gázszolgáltatás felfüggesztése
o kártérítés
A gázmérő nélküli fogyasztás – üzletszabályzatban meghatározott - feltételeit
megszegi,
Jogkövetkezménye:
o az üzletszabályzat 8. sz. mellékletét képező kötbértábla szerinti mértékű
kötbér fizetése
o a gázszolgáltatás felfüggesztése
o kártérítés
•

A nyomásszabályozó vagy a gázmérő, mérési rendszer ellenőrzését, a hibás
nyomásszabályozó, gázmérő vagy mérési rendszer javítását, hitelesítési vagy egyéb cseréjét,
illetve a mérő vagy mérési rendszer leolvasását a szerződésben előírtak szerint a FŐGÁZ
vagy megbízottja részére nem teszi lehetővé, illetve - ha erre megállapodás a Felhasználót
kötelezi - ezek javítását vagy a cseréjét nem végzi el. (Gesz. 46. § (2) bek. g) pont)
Jogkövetkezménye:
o kötbér
o kártérítés
o az elosztás megtagadása (Get. 16. § (1) cb) pont)
o a földgázelosztási szerződés azonnali hatályú felmondása az adott felhasználó
vonatkozásában

•

A felhasználási helyen olyan gázmérő üzemel, amely érvényes hitelesítéssel nem
rendelkezik, és megállapodás alapján annak hitelesítésére a Felhasználó köteles. (Gesz. 46. §
(2) bek. h) pont)
Jogkövetkezménye:
o kötbér
o kártérítés
o az elosztás megtagadása (Get. 16. § (1) c) pont)
o a földgázelosztási szerződés azonnali hatályú felmondása az adott felhasználó
vonatkozásában

•

A nyomás alatti gázellátó rendszert (szállító- és elosztóvezetéket vagy a
csatlakozóvezetéket) megbontja, továbbá ha a Felhasználó vagy a megbízásából eljáró,
gázszerelőnek nem minősülő személy a fogyasztói vezetéket megbontja. (Gesz. 46. § (2)
bek. i) pont),
Jogkövetkezménye:
o kötbér
o kártérítés
o az elosztás megtagadása (Get. 16. § (1) b) pont)
o a földgázelosztási szerződés azonnali hatályú felmondása az adott felhasználó
vonatkozásában
o büntetőeljárás kezdeményezése a rendszerhasználóval (elkövetővel) szemben.
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4.

•

A műszaki-biztonsági követelményeknek nem megfelelő csatlakozóvezetéket, felhasználói
berendezést használ.
Jogkövetkezménye:
o kártérítés
o elosztás megtagadása

•

A FŐGÁZ által előírt pénzügyi biztosíték szolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget
(Vhr. 85.§)
Jogkövetkezménye:
o elosztás megtagadása

•

A fentieken kívül a földgázelosztási szerződésben, a FŐGÁZ üzletszabályzatában és a
hatályos jogszabályokban foglaltakat egyéb módon megsérti, illetőleg az azokban foglalt
lényeges kötelezettségének nem tesz eleget. (Gesz. 46. § (2) bek. j) pont)
Jogkövetkezménye:
o kártérítés
Az elosztás helyreállításának feltételei

Ha a FŐGÁZ az elosztást szerződésszegés miatt megtagadta/felfüggesztette, az elosztás az
alábbi feltételek teljesítése esetén állítható helyre:
- a szerződésszegő magatartást, állapotot a Felhasználó megszüntette
- a Felhasználó a szerződésszegésből eredő fizetési kötelezettségeit teljesítette, beleértve az
elosztás megtagadásának/felfüggesztésének és helyreállításának költségeit is.
VIII. A szerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése
1. Szerződésmódosítás
A Szerződést a Felek közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. Nem minősül
szerződésmódosításnak a szerződő Fél adataiban (pl. levelezési cím, számlavezető pénzintézet,
számlaszám stb.) bekövetkezett változás.
2. A Felhasználó személyében történt változás
Ha a Felhasználó a fogyasztás helyéről elköltözik, úgy azt a Felhasználó köteles a FŐGÁZ-nak
tizenöt (15) napon belül bejelenteni.
A jelen Szerződés az érintett Felhasználási hely vonatkozásában hatályos marad a bejelentés
elmulasztása vagy késedelmes bejelentés esetén is.
3. A szerződés megszűnése
A Szerződés megszűnik bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnése esetén. A Szerződés
megszűnik továbbá, ha a FŐGÁZ elosztási működési engedélye bármely okból visszavonásra
kerül, illetőleg ha azt úgy módosítják, hogy a jelen szerződéssel érintett elosztóvezeték
üzemeltetésére a továbbiakban nem jogosult. Ez esetben a Szerződés megszűnésének időpontja
a Magyar Energia Hivatal vonatkozó határozatának jogerőre emelkedésének a napja.
4. A Szerződés megszüntetése
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. földgáz elosztási Üzletszabályzat - 2009.
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A Szerződést a Felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.
A Felhasználó a Szerződést teljes egészében, vagy egy adott Felhasználási hely vonatkozásában
a teljesítmény lekötési időszak végére (éves teljesítmény lekötés esetén a gázév végére) éves
lekötés esetén legalább 90 napos, havi lekötés esetén legalább 30 napos felmondási idővel
mondhatja fel.
A Felhasználó köteles a Szerződés felmondás időpontjáig esedékes rendszerhasználati díjakat a
FŐGÁZ részére megfizetni. A felmondás hatályosulásának időpontjában a Szerződés az V.4.
pont kivételével megszűnik. Az V.4. pont azon a napon szűnik meg, amikor a Felhasználó a
Szerződésből származó valamennyi fizetési kötelezettségének eleget tett.

IX. A szerződés hatálya
A jelen Szerződés a Felek aláírásával jön létre és - eltérő megállapodás hiányában – akkor lép
hatályba, amikor azt a FŐGÁZ kézhez vette. A Szerződést a Felek határozatlan időtartamra
kötik.
X. Adatvédelem
A FŐGÁZ jogszabályi felhatalmazás alapján elosztói engedélyesi tevékenységének végzése,
valamint az ehhez szükséges műszaki berendezések létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó
szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, a teljesítésének figyelemmel
kísérése, a szerződésben meghatározott díjak számlázása, továbbá a szerződésből eredő
követelések érvényesítése, valamint az üzemi és kereskedelmi szabályzatban foglalt
együttműködési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése céljából kezelheti a Felhasználók,
és a fizetők azonosításához szükséges és elégséges személyes adatot. Ezen adatok a jogszabály
felhatalmazása alapján az ott meghatározott személyek, illetve szervezetek részére átadhatók. A
Felhasználó a jelen Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szerződésben általa
megadott, továbbá a Szerződés teljesítésével összefüggésben szükségszerűen a FŐGÁZ
tudomására jutó személyes és egyéb adatait a FŐGÁZ, vagy megbízottja a Szerződés teljesítése
céljából, a Szerződés fennállásának illetve az azzal összefüggő esetleges érdekérvényesítésnek
az időtartama alatt kezelje. Felhasználó hozzájárul, hogy az itt említett adatokat a FŐGÁZ
megbízottja részére továbbítsa.
XI. Panaszbejelentés, és elintézésének rendje
Az elosztási tevékenységet érintő panaszügyek kezelésére az Üzletszabályzatban foglaltak
irányadók.
A Felek vállalják, hogy a jelen Szerződésből eredő vitás kérdéseket elsősorban egymás
érdekeinek figyelembe vételével, békés úton kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén
a Magyar Energia Hivatalhoz, illetőleg az illetékes bírósághoz fordulhatnak.
XII. Értesítések
Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatosan a másik Fél részére címzett
mindennemű értesítés és közlés akkor tekintendő kézbesítettnek, ha az írásban, a Felek alább
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. földgáz elosztási Üzletszabályzat - 2009.
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meghatározott címére személyes kézbesítéssel, tértivevénnyel kísért ajánlott levélben, telefaxon
vagy e-mail üzenet útján történik.
A kézbesítés időpontja személyes kézbesítés esetén az átvétel napja, ajánlott küldemény esetén
a tértivevényen feltüntetett időpont, telefax esetén - ha az adatátvitel a címzett ideje szerint
munkanapon 15.00 óra előtt történik – a sikeres adatátvitel visszaigazolásául szolgáló
dokumentum kézhezvételének időpontja a továbbítás napján, illetve egyéb esetben a címzett
ideje szerint a továbbítást követő első munkanap 8.00 órakor, e-mail üzenet esetén - ha az a
címzett ideje szerint munkanapon 15.00 óra előtt megérkezik – az üzenet címzett Félhez való
megérkezésének időpontja a továbbítás napján, illetve egyéb esetben a címzett ideje szerint a
továbbítást követő első munkanap 8.00 órakor.
Az ajánlott levelet legkésőbb a feladástól számított ötödik munkanapon kézbesítettnek kell
tekinteni, kivéve, ha a tértivevény ennél későbbi időpontot igazol.
A jelen Szerződésben foglalt lényeges kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos értesítések
kizárólag személyes kézbesítés útján, tértivevénnyel kísért ajánlott levélben, vagy telefaxon
történhetnek.
1

FŐGÁZ részéről intézkedésre jogosult
Név:
Cím:
.
Telefon:
Telefax:

2. Felhasználó részéről intézkedésre jogosult:
Név:
Cím: .
Telefon:
Telefax:
3. A Felhasználó részéről a korlátozás végrehajtásáért felelős:

Név:
Cím: .
Telefon:
Telefax:
XIII. Irányadó jog
A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, különösen a
földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.)
Kormányrendelet rendelkezései, az Üzletszabályzat és az ÜKSZ az irányadóak.
XIV. Jogviták
Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződéssel, annak megszegése, megszűnése, érvényessége
vagy értelmezése kapcsán esetlegesen felmerülő minden vitás kérdést békés úton rendeznek.
Amennyiben ez nem vezet eredményre a Felek – amennyiben a jogvita pertárgyának értéke az
50.000.000,- Ft-ot meghaladja - az Energetikai Állandó Választottbíróság kizárólagos
illetékességét kötik ki.
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. földgáz elosztási Üzletszabályzat - 2009.
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A Választottbíróság saját Eljárási Szabályzata alapján jár el. A Választottbírók száma három (3),
akik közül mindkét Fél az eljárás megindításától számított harminc (30) napon belül egy
személyt jelöl. A Felek által ekként megválasztott személyek jelölik a harmadik személyt, aki
egyben a Választottbíróság eljáró tanácsának elnöke lesz. Az eljárás nyelve magyar. A
Választottbíróság ettől eltérő értelmű határozatának hiányában a Felek a választottbírósági
eljárással kapcsolatban felmerült költségeiket maguk viselik.
XV. Záró rendelkezések
1.

2.
3.

4.

A jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg a Felek között létrejött, a Szerződés tárgyát érintő
minden korábbi megállapodás, jognyilatkozat és egyéb dokumentum érvényét és hatályát
veszti, és a Feleknek a Szerződés tárgyát érintő jogviszonyát kizárólag a jelen Szerződés
határozza meg.
A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a földgázpiacra vonatkozó szabályozást ismerik, és a
Szerződést a hatályos földgázipari és egyéb jogszabályok ismeretében kötötték meg.
A csatolt mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A mellékletek tartalma,
valamint a Szerződés tartalma között mutatkozó esetleges ellentmondás esetén a Szerződés
rendelkezései irányadók.
A jelen Szerződést a Felek annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 200…..év……………….hó…………………nap

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
Elosztó

...............................................
Felhasználó

Mellékletek:
1. sz.: Felhasználási hely, kapacitáslekötésre és elosztásra vonatkozó alapadatok
2. sz.: Kötbértábla
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Felhasználóval kötött földgázelosztási szerződés melléklete
Teljesítménydíjas felhasználó

Elosztási szerződés száma:
1.

A felhasználó, felhasználási hely (telephely) megnevezése:

1.1. Felhasználó megnevezése:
1.2. Címe:
1.3. Telephelykód:
1.4. Az elosztóhálózat kiadási pontjának helye:
2.

Az elosztói rendszer belépési és kiadási pontjának adatai:

2.1. Az átadó állomás megnevezése:
2.2. Az átadó állomás kimenő nyomása:
2.3. Az elosztóhálózat kiadási nyomása,
3.
Kapacitás lekötés:
3.1. A elosztói csatlakozási szerződés száma:
3
3.2. A szerződés szerint rendelkezésre álló maximális kapacitás: ……………..gnm /h

3.3. A vételezés megkezdésének időpontja:
4.

A teljesítmény lekötés időtartama:

5.

A lekötés időtartamára lekötésre kerülő kapacitás:

5.1. Órai csúcskapacitás:……………..gnm3/h
5.2. Napi csúcskapacitás:…………….gnm3/nap
6.

Elosztásra igényelt gázmennyiség:

6.1. A lekötés időszakára igényelt gázmennyiség:…………. gnm3
6.2. Havi igényelt gázmennyiség:
………………..év…………………..hó………………………gnm3/hó
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6. d. sz. melléklet 1. sz. melléklete
Szerződésminták

7.

Elszámolás
Elszámolási időszak:

8.

Az elszámolás alapját képező gázmérési rendszerek adatai:

8.1. Gázmérő berendezések adatai:
gázmérőt gyártó cég
neve, a gázmérő típusa

a gázmérő
hitelességének
érvényességi ideje

a gázmérő
gyártási száma

a gázmérő
névleges
teljesítménye
(m3/h)

a gázmérő
üzemi nyomása
(bar)

8.2. Átszámító korrektor típusa:
9.

A gázmérési rendszer tulajdonviszonyai
A gázmérési rendszer a …………………….. tulajdonát képezi.

10.

Nyomásszabályozó tulajdonviszonyai:
A nyomásszabályozó a …………………….. tulajdonát képezi.

11.

A Felhasználó korlátozási besorolása a 19/2009. (I.30.) sz. Kormányrendelet szerint.:
Korlátozandó mennyiségek kategóriánkénti bontásban
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

gnm3/h

gnm3/h

gnm3/h

gnm3/h

gnm3/h

gnm3/h

Nem
korlátozható
gnm3/h

A Felhasználó részéről a korlátozás végrehajtásáért felelős:
Név:
Cím:.
Tel:

Telefax:

E-mail:.

Budapest, 200………….év…………………hó………………nap

________________________________
Felhasználó
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FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

1
SZERZŐDÉSSZEGŐ
MAGATARTÁS FORMÁI
FÖLDGÁZELOSZTÓ
RÉSZÉRŐL

Nem
értesíti
az
érintett
rendszerhasználót
az
üzletszabályzatban,
illetve
a
szerződésben
meghatározott
időben
és
módon
az
elosztóvezetéken
elvégzendő
tervezhető karbantartási, felújítási,
fejlesztési
munkák
miatti
szünetelés időpontjáról és várható
időtartamáról. (Gesz. 46. § (1)
bek. a) pont)
Jogszerűtlen magatartása folytán a
gázszolgáltatás megszakad, vagy
azt a jogszabályokban foglaltakon
túlmenően szünetelteti, illetőleg
korlátozza. (Gesz. 46. § (1) bek. b)
pont)
A földgázelosztás minőségi és
szolgáltatási
színvonala
a
földgázelosztási
működési
engedélyben,
illetve
az
üzletszabályzatban
előírtaknak
nem felel meg. (Gesz. 46. § (1)
bek. c) pont)
Olyan fogyasztásmérőt üzemeltet,
amely érvényes hitelesítéssel nem
rendelkezik, és annak hitelesítésére
jogszabály
vagy
egyéb
megállapodás a földgázelosztót
kötelezi. (Gesz. 46. § (1) bek. d)
pont)
A
szerződésben
rögzített
adatszolgáltatási kötelezettségeinek
nem vagy csak késedelmesen tesz
eleget. (Gesz. 46. § (1) bek. e)
pont)
A hálózati hozzáférésből kizárt
Felhasználó részére - az arra okot
adó
szabálytalanság
vagy
szerződésszegés
megszűnését
követően
haladéktalanul,
de
legkésőbb 2 munkanapon belül a
hálózati hozzáférést nem biztosítja.
(Get. 16. § (2) bek.)
Nem tesz eleget a védendő
fogyasztók
nyilvántartására
vonatkozó
kötelezettségeinek,
illetőleg nem biztosítja számukra a
jogszabályban, üzletszabályzatban
meghatározott elbánást.
RENDSZERHASZNÁLÓ
RÉSZÉRŐL
A
szerződésben
foglalt
adatváltozás
bejelentési

6. d. számú melléklet 2. számú melléklete
Szerződésminták

KÖTBÉR MÉRTÉKE
A szolgáltatásra jogosult felhasználó
Lakossági
20-100
101-500
500 m3/h
3
3
3
és 20 m /h
m /h
m /h
felett
alatti nem
lakossági
5.000,- Ft
20.000,- Ft 100.000,300.000,- Ft
Ft

Ft/alkalom

500,- Ft
De
maximum:
10.000,- Ft

1.000,- Ft
De
maximum:
20.000,- Ft

10.000,- Ft
De
maximum:
100.000,Ft

20.000,- Ft
De
maximum:
100.000,- Ft

Ft/nap

500,- Ft
De
maximum:
10.000,- Ft

1.000,- Ft
De
maximum:
20.000,- Ft

10.000,- Ft
De
maximum:
100.000,Ft

20.000,- Ft
De
maximum:
100.000,- Ft

Ft/nap

5.000,- Ft

10.000,- Ft

30.000,- Ft

100.000,- Ft

Ft/megkezdett
év

500,- Ft
De
maximum:
10.000,- Ft

1.000,- Ft
De
maximum:
20.000,- Ft

20.000,- Ft
De
maximum:
100.000,- Ft

Ft/nap

500,- Ft
De
maximum:
10.000,- Ft

1.000,- Ft
De
maximum:
20.000,- Ft

10.000,- Ft
De
maximum:
100.000,Ft
10.000,- Ft
De
maximum:
100.000,Ft

20.000,- Ft
De
maximum:
100.000,- Ft

Ft/nap

500,- Ft
De
maximum:
10.000,- Ft

1.000,- Ft
De
maximum:
20.000,- Ft

10.000,- Ft
De
maximum:
100.000,Ft

20.000,- Ft
De
maximum:
100.000,- Ft

Ft/nap

500,Ft/nap

1.000,Ft/nap

10.000,Ft/nap

20.000,Ft/nap

Ft/alkalom
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kötelezettségének
nem,
vagy
késedelmesen tesz eleget. (Gesz.
46. § (2) bek. d) pont)
Szabálytalanul vételez (Gesz. 46. §
(2) bek. f) pont)
A gázmérőn vagy mérési
rendszeren elhelyezett hatósági,
gyártói vagy engedélyesi jogi zár
vagy
a
mérőberendezés
megrongálásával a gázmérőt
méretlen gáz felhasználására
alkalmassá teszi,
A gázmérő megrongálásával
méretlen gázt vételez,
A gázmérő megkerülésével
méretlen
gáz
vételezésére
alkalmas állapotot idéz elő,
A szolgáltatás szüneteltetése
esetén
önkényes
visszakapcsolással vételez,
A
szállítóvezetéket,
elosztóvezetéket
vagy
a
csatlakozóvezetéket megbontja,
a gázmérőt vagy a mérési
rendszert,
vagy
a
nyomásszabályozót
jogosulatlanul eltávolítja, vagy
amennyiben a felhasználó vagy a
megbízásából eljáró személy a
fogyasztói vezetéket megbontja,
engedély nélkül átalakítja, a
szerződésben
meghatározott
felhasználási
helyen
kívüli
területre vezet át földgázt, és
azzal méretlenül vételez.
A felhasználó a gázmérő nélküli
fogyasztás – földgázelosztó
üzletszabályzatában
meghatározott
feltételeit
megszegi,
A nyomásszabályozó vagy a
gázmérő,
mérési
rendszer
ellenőrzését,
a
hibás
nyomásszabályozó, gázmérő vagy
mérési
rendszer
javítását,
hitelesítési vagy egyéb cseréjét,
illetve a mérő vagy mérési rendszer
leolvasását a szerződésben előírtak
szerint a földgázelosztó vagy
megbízottja részére nem teszi
lehetővé, illetve - ha erre
megállapodás a rendszerhasználót
kötelezi - ezek hitelesítését,
javítását vagy a cseréjét nem végzi
el. (Gesz. 46. § (2) bek. g) pont)
A felhasználási helyen olyan
gázmérő üzemel, amely érvényes
hitelesítéssel nem rendelkezik, és
megállapodás
alapján
annak

6. d. számú melléklet 2. számú melléklete
Szerződésminták

de
maximum:
5.000,- Ft

de
maximum:
10.000,- Ft

de
maximum:
30.000,- Ft

de
maximum:
100.000,- Ft

5.000,Ft/nap

1.000,Ft/m3/h

1.000,Ft/m3/h*

1.000,Ft/m3/h*

Ft/nap

10.000,Ft/nap*
5.000,- Ft *

2.000,Ft/m3/h*
1.000,Ft/m3/h*

2.000,Ft/m3/h*
1.000,Ft/m3/h*

2.000,Ft/m3/h*
1.000,Ft/m3/h*

Ft/nap

10.000,Ft/nap

2.000,Ft/m3/h*

2.000,Ft/m3/h*

2.000,Ft/m3/h*

Ft/nap

10.000,Ft/nap

2.000,Ft/m3/h*

2.000,Ft/m3/h*

2.000,Ft/m3/h*

Ft/nap

200,- Ft

10.000,- Ft

50.000,- Ft

100.000,- Ft

Ft/nap

3.000,- Ft

5.000,- Ft

10.000,- Ft

20.000,- Ft

Ft/alkalom

5.000,- Ft

10.000,- Ft

30.000,- Ft

100.000,- Ft

Ft/megkezdett
év
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hitelesítésére a rendszerhasználó
köteles. (Gesz. 46. § (2) bek. h)
pont)
A nyomás alatti gázellátó rendszert
(szállító- és elosztóvezetéket vagy
a csatlakozóvezetéket) megbontja,
továbbá ha a felhasználó vagy a
megbízásából eljáró, gázszerelőnek
nem
minősülő
személy
a
fogyasztói vezetéket megbontja.
(Gesz. 46. § (2) bek. i) pont),

200.000,Ft

300.000,Ft

6. d. számú melléklet 2. számú melléklete
Szerződésminták

400.000,Ft

1.000.000,Ft

Ft/alkalom

* A szabálytalan vételezés kötbér vetítési alapja a felhasználónál felszerelt mérőberendezés vagy mérési rendszer
névleges teljesítményének mértéke m3/h-ban, azaz ha a mérő névleges teljesítménye 20 m3/h, akkor a 30 napra
vetített kötbér összege: 1.000,- Ft x 20 m3/h x 30 nap = 600.000,- Ft.
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7. számú melléklet
A korlátozási sorrend

A KORLÁTOZÁSI SORREND
A korlátozás végrehajthatósága érdekében, a felhasználókat
• korlátozható és
• nem korlátozható kategóriákba kell sorolni.
A földgázteljesítményeket az alábbi korlátozási kategóriákba kell besorolni:
I. A villamos energiáról szóló törvény alapján villamos energia termelői működési
engedéllyel rendelkező, és külön jogszabály rendelkezései szerint energiaforrás-készlet
fenntartására kötelezett felhasználók lekötött földgázteljesítményei. A korlátozás
végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 4 óra.
II. Az I. kategóriába nem tartozó ipari, kereskedelmi szolgáltató és mezőgazdasági célú
- technológiai károkozás vagy tiszta technológiás rendszerek sérülése nélkül elvonható 2500 m3/órát meghaladó lekötött földgázteljesítmények, a VII. és VIII. kategóriákba
sorolt földgázteljesítmények kivételével. A korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló
időtartam legfeljebb 4 óra.
III. Az ipari, kereskedelmi szolgáltató és mezőgazdasági célú - technológiai károkozás
vagy tiszta technológiás rendszerek sérülése nélkül elvonható - 2500 m3/óra és 500
m3/óra közé eső lekötött földgázteljesítmények, a VII. és VIII. kategóriákba sorolt
földgázteljesítmények kivételével. A korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló
időtartam legfeljebb 4 óra.
IV. Az ipari, kereskedelmi, szolgáltató és mezőgazdasági célú - az I-III. kategóriákba
nem sorolható - 500 m3/órát meghaladó lekötött földgázteljesítmények, a VII. és VIII.
kategóriákba sorolt földgázteljesítmények kivételével. A korlátozás végrehajtására
rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 8 óra.
V. Az ipari, kereskedelmi, szolgáltató és mezőgazdasági célú, 500 m3/óra és 100 m3/óra
közé eső lekötött földgázteljesítmények, a VII. és VIII. kategóriákba sorolt
földgázteljesítmények kivételével. A korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló
időtartam legfeljebb 8 óra.
VI. Az ipari, kereskedelmi, szolgáltató és mezőgazdasági célú 100 m3/óránál nem
nagyobb lekötött földgázteljesítmények - a VII. és VIII. kategóriákba sorolt
földgázteljesítmények kivételével -, amelyeket összevontan gázátadó állomásonként
összesítve kell feltüntetni a korlátozási besorolásban. A korlátozás végrehajtására
rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 8 óra.
VII. A II-VI. kategóriákba sorolt felhasználók temperálásra, illetve alapanyag, félkészvagy késztermék állagának megőrzésére indokoltan biztosított földgázteljesítményei,
amelyek a korlátozásuk elrendelését követően a rendszerirányító naponta kiadott
engedélye alapján igénybe vehetők. A rendszerirányító műszaki és egyensúlytartási
szempontok figyelembevételével jogosult az egyes gázátadókon eltérő időben biztosítani
- a felhasználó tényleges órai lekötésének 10%-át nem meghaladó mennyiséget naponta
legalább 2, de a rendszerirányító döntése alapján legfeljebb 8 órás időtartamra.
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7. számú melléklet
A korlátozási sorrend

VIII. Azon földgázteljesítmények, amelyeket - az alkoholtartalmú italok és üdítőitalok
kivételével - az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai
Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó
eljárásokról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
2. cikke szerinti alapvető élelmiszerek vagy élelmiszer alapanyagok előállításához és
forgalmazásához használnak fel, különösen az élőállat vágásához és feldolgozásához, tej
feldolgozásához és kenyérfélék előállításához felhasznált földgázteljesítmények.
Nem korlátozható kategóriába kell besorolni
•
•
•
•

•
•
•

•

a rendszerüzemeltetők földgázteljesítményét a rendszerüzemeltetéshez szükséges
mértékig,
a lakossági fogyasztók földgázteljesítményét,
a közellátást biztosító felhasználók földgázteljesítményét a közellátás biztosításához
szükséges földgázvételezés mértékéig,
azon felhasználók földgázteljesítményét, amelyek földgázvételezésének korlátozása
mérgező anyagnak a szabadba kerülése révén az emberi életet vagy egészséget,
továbbá a környezetet súlyosan veszélyeztetné a veszélyeztetettség elkerüléséhez
szükséges földgázvételezés mértékéig, amennyiben a földgázteljesítmény szerződésben meghatározott hőmérséklet alatt történő - elvonása esetén a káros
anyagok környezetbe jutása valószínűsíthető,
a természetes személyek életvitelszerű tartózkodására szolgáló intézmények,
különösen bentlakásos intézmény, kollégium, munkavállalói szálláshely fűtési célra
lekötött földgázteljesítményét,
járóbeteg-, illetve fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók fűtési
célra lekötött földgázteljesítményét,
lakossági célú alapszolgáltatásokat biztosító szervezetek földgázteljesítményét, a
lakossági célú tevékenység fenntartását biztosító mértékig, ideértve a
gyógyszerészeti államigazgatási szerv engedélyével üzemeltetett gyógyszerraktárt a
gyógyszer minőségének megőrzését biztosító mértékig,
a folyékony tüzelőanyag tartalékolására nem kötelezett erőművek, fűtőművek és
kapcsolt villamosenergia-termelők lakossági távfűtési célra felhasznált
földgázteljesítményét.
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SZERZŐDÉSSZEGŐ
MAGATARTÁS FORMÁI
FÖLDGÁZELOSZTÓ
RÉSZÉRŐL

Nem
értesíti
az
érintett
rendszerhasználót
az
üzletszabályzatban,
illetve
a
szerződésben
meghatározott
időben
és
módon
az
elosztóvezetéken
elvégzendő
tervezhető karbantartási, felújítási,
fejlesztési
munkák
miatti
szünetelés időpontjáról és várható
időtartamáról. (Gesz. 46. § (1)
bek. a) pont)
Jogszerűtlen magatartása folytán a
gázszolgáltatás megszakad, vagy
azt a jogszabályokban foglaltakon
túlmenően szünetelteti, illetőleg
korlátozza. (Gesz. 46. § (1) bek. b)
pont)
A földgázelosztás minőségi és
szolgáltatási
színvonala
a
földgázelosztási
működési
engedélyben,
illetve
az
üzletszabályzatban
előírtaknak
nem felel meg. (Gesz. 46. § (1)
bek. c) pont)
Olyan fogyasztásmérőt üzemeltet,
amely érvényes hitelesítéssel nem
rendelkezik, és annak hitelesítésére
jogszabály
vagy
egyéb
megállapodás a földgázelosztót
kötelezi. (Gesz. 46. § (1) bek. d)
pont)
A
szerződésben
rögzített
adatszolgáltatási kötelezettségeinek
nem vagy csak késedelmesen tesz
eleget. (Gesz. 46. § (1) bek. e)
pont)
A hálózati hozzáférésből kizárt
Felhasználó részére - az arra okot
adó
szabálytalanság
vagy
szerződésszegés
megszűnését
követően
haladéktalanul,
de
legkésőbb 2 munkanapon belül a
hálózati hozzáférést nem biztosítja.
(Get. 16. § (2) bek.)
Nem tesz eleget a védendő
fogyasztók
nyilvántartására
vonatkozó
kötelezettségeinek,
illetőleg nem biztosítja számukra a
jogszabályban, üzletszabályzatban
meghatározott elbánást.
RENDSZERHASZNÁLÓ
RÉSZÉRŐL
A
szerződésben
foglalt
adatváltozás
bejelentési

KÖTBÉR MÉRTÉKE
A szolgáltatásra jogosult felhasználó
Lakossági
20-100
101-500
500 m3/h
3
3
3
és 20 m /h
m /h
m /h
felett
alatti nem
lakossági
5.000,- Ft
20.000,- Ft 100.000,300.000,- Ft
Ft

Ft/alkalom

500,- Ft
De
maximum:
10.000,- Ft

1.000,- Ft
De
maximum:
20.000,- Ft

10.000,- Ft
De
maximum:
100.000,Ft

20.000,- Ft
De
maximum:
100.000,- Ft

Ft/nap

500,- Ft
De
maximum:
10.000,- Ft

1.000,- Ft
De
maximum:
20.000,- Ft

10.000,- Ft
De
maximum:
100.000,Ft

20.000,- Ft
De
maximum:
100.000,- Ft

Ft/nap

5.000,- Ft

10.000,- Ft

30.000,- Ft

100.000,- Ft

Ft/megkezdett
év

500,- Ft
De
maximum:
10.000,- Ft

1.000,- Ft
De
maximum:
20.000,- Ft

20.000,- Ft
De
maximum:
100.000,- Ft

Ft/nap

500,- Ft
De
maximum:
10.000,- Ft

1.000,- Ft
De
maximum:
20.000,- Ft

10.000,- Ft
De
maximum:
100.000,Ft
10.000,- Ft
De
maximum:
100.000,Ft

20.000,- Ft
De
maximum:
100.000,- Ft

Ft/nap

500,- Ft
De
maximum:
10.000,- Ft

1.000,- Ft
De
maximum:
20.000,- Ft

10.000,- Ft
De
maximum:
100.000,Ft

20.000,- Ft
De
maximum:
100.000,- Ft

Ft/nap

500,Ft/nap

1.000,Ft/nap

10.000,Ft/nap

20.000,Ft/nap

Ft/alkalom
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8. számú melléklet
Kötbértábla

2
kötelezettségének
nem,
vagy
késedelmesen tesz eleget. (Gesz.
46. § (2) bek. d) pont)
Szabálytalanul vételez (Gesz. 46. §
(2) bek. f) pont)
A gázmérőn vagy mérési
rendszeren elhelyezett hatósági,
gyártói vagy engedélyesi jogi zár
vagy
a
mérőberendezés
megrongálásával a gázmérőt
méretlen gáz felhasználására
alkalmassá teszi,
A gázmérő megrongálásával
méretlen gázt vételez,
A gázmérő megkerülésével
méretlen
gáz
vételezésére
alkalmas állapotot idéz elő,
A szolgáltatás szüneteltetése
esetén
önkényes
visszakapcsolással vételez,
A
szállítóvezetéket,
elosztóvezetéket
vagy
a
csatlakozóvezetéket megbontja,
a gázmérőt vagy a mérési
rendszert,
vagy
a
nyomásszabályozót
jogosulatlanul eltávolítja, vagy
amennyiben a felhasználó vagy a
megbízásából eljáró személy a
fogyasztói vezetéket megbontja,
engedély nélkül átalakítja, a
szerződésben
meghatározott
felhasználási
helyen
kívüli
területre vezet át földgázt, és
azzal méretlenül vételez.
A felhasználó a gázmérő nélküli
fogyasztás – földgázelosztó
üzletszabályzatában
meghatározott
feltételeit
megszegi,
A nyomásszabályozó vagy a
gázmérő,
mérési
rendszer
ellenőrzését,
a
hibás
nyomásszabályozó, gázmérő vagy
mérési
rendszer
javítását,
hitelesítési vagy egyéb cseréjét,
illetve a mérő vagy mérési rendszer
leolvasását a szerződésben előírtak
szerint a földgázelosztó vagy
megbízottja részére nem teszi
lehetővé, illetve - ha erre
megállapodás a rendszerhasználót
kötelezi - ezek hitelesítését,
javítását vagy a cseréjét nem végzi
el. (Gesz. 46. § (2) bek. g) pont)
A felhasználási helyen olyan
gázmérő üzemel, amely érvényes
hitelesítéssel nem rendelkezik, és
megállapodás
alapján
annak

de
maximum:
5.000,- Ft

de
maximum:
10.000,- Ft

de
maximum:
30.000,- Ft

de
maximum:
100.000,- Ft

5.000,Ft/nap

1.000,Ft/m3/h

1.000,Ft/m3/h*

1.000,Ft/m3/h*

Ft/nap

10.000,Ft/nap*
5.000,- Ft *

2.000,Ft/m3/h*
1.000,Ft/m3/h*

2.000,Ft/m3/h*
1.000,Ft/m3/h*

2.000,Ft/m3/h*
1.000,Ft/m3/h*

Ft/nap

10.000,Ft/nap

2.000,Ft/m3/h*

2.000,Ft/m3/h*

2.000,Ft/m3/h*

Ft/nap

10.000,Ft/nap

2.000,Ft/m3/h*

2.000,Ft/m3/h*

2.000,Ft/m3/h*

Ft/nap

200,- Ft

10.000,- Ft

50.000,- Ft

100.000,- Ft

Ft/nap

3.000,- Ft

5.000,- Ft

10.000,- Ft

20.000,- Ft

Ft/alkalom

5.000,- Ft

10.000,- Ft

30.000,- Ft

100.000,- Ft

Ft/megkezdett
év
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Ft/nap

8. számú melléklet
Kötbértábla

3
hitelesítésére a rendszerhasználó
köteles. (Gesz. 46. § (2) bek. h)
pont)
A nyomás alatti gázellátó rendszert
(szállító- és elosztóvezetéket vagy
a csatlakozóvezetéket) megbontja,
továbbá ha a felhasználó vagy a
megbízásából eljáró, gázszerelőnek
nem
minősülő
személy
a
fogyasztói vezetéket megbontja.
(Gesz. 46. § (2) bek. i) pont),

200.000,Ft

300.000,Ft

400.000,Ft

1.000.000,Ft

Ft/alkalom

* A szabálytalan vételezés kötbér vetítési alapja a felhasználónál felszerelt mérőberendezés vagy mérési rendszer
névleges teljesítményének mértéke m3/h-ban, azaz ha a mérő névleges teljesítménye 20 m3/h, akkor a 30 napra
vetített kötbér összege: 1.000,- Ft x 20 m3/h x 30 nap = 600.000,- Ft.
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