Elosztói Csatlakozási Szerződés
Általános Szerződési Feltételei
A meglévő földgáz-elosztóvezetékhez bekapcsolással,
fejlesztéssel (a továbbiakban együtt: csatlakozás) megvalósítandó hálózatfejlesztéssel csatlakozó új gázigénylő (a továbbiakban felhasználó) hálózati kapacitás iránti igényének, vagy
meglévő felhasználó rendelkezésére álló hálózati kapacitása
növelésének kielégítése érdekében a szerződő felek
az alábbiakban állapodnak meg:
1. Az Elosztói Engedélyes kötelezettségei
Az Elosztói Engedélyes vállalja, hogy a Szerződésben meghatározott felhasználási helyen a vásárolt kapacitás rendelkezésre
állásához szükséges hálózati csatlakozási feltételeket, valamint
a felhasználó bekapcsolását megvalósítja, amennyiben
az Elosztói Csatlakozási Szerződés (továbbiakban Szerződés)
V. pontja alatt meghatározott csatlakozási díjat a felhasználó
határidőben megfi zeti a részére.
Az Elosztói Engedélyes vállalja továbbá, hogy a Szerződés IV.
pontja szerinti rendelkezésre állás időpontjától a Szerződés
hatálya alatt a felhasználó elosztóhálózathoz való hozzáférését
a mindenkori lekötött kapacitás, de maximum a Szerződés
III. pontja szerinti vásárolt kapacitás mértékéig biztosítja.
Amennyiben a csatlakozás teljesítése során a Felhasználó
részére az ingatlan-nyilvántartás szerinti telekhatárig
megépítésre kerül a vezeték, amely földgázelosztó
vezetéknek minősül, úgy ez az Elosztói Engedélyes tulajdona.
2. Felhasználó kötelezettségei
A Felhasználó vállalja a csatlakozási díj határidőben
történő megfi zetését.
A felhasználói rendszer kiépítése, valamint a gáznyomásszabályozó és a fogyasztásmérő berendezés mechanikai
és káros hőhatás elleni megfelelő védelmének kialakítása
a Felhasználó kötelezettsége.
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Az Elosztói Engedélyes fenntartja magának a jogot a felhasználói rendszer beüzemelése előtti – vagy ha a beüzemelés után jut
tudomására ehhez kapcsolódó információ, akkor utána való utólagos elszámolásra, ha a csatlakozás megvalósulása után
a Szerződő fél által ténylegesen megépített felhasználói rendszer gázigénye, és a csatlakozás műszaki tartalma eltér
a Szerződésben rögzítettektől. Amennyiben az utólagos elszámolást követően a Felhasználó által fi zetendő csatlakozási
díj mértéke eltér a már megfi zetettől, akkor a különbözet
megfi zetésére a Felhasználó köteles.
Az egyetemes felhasználói körön kívüli felhasználó vagy
megbízottja által bejelentett kapacitás kielégítését az Elosztói
Engedélyes az igényelt kapacitás mértékének elérése érdekében – külön pénzügyi biztosíték (óvadék, bankgarancia stb.)
Felhasználói nyújtásához kötheti, melyről a Felek külön
megállapodást kötnek.
Avásárolt kapacitás az ellátott ingatlan telekhatári csatlakozási
pontjára vonatkozik, más ingatlanra, illetve felhasználási

helyre nem vihető át. Az ingatlan, illetve felhasználási hely
tulajdonváltozása esetén nem kell a csatlakozási szerződést
újra kötni, azonban a változás tényét az Elosztói Engedélyesnek
be kell jelenteni.
3. Csatlakozási díj visszatérítésének részletes szabályai
A 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet szerinti kezdő beruházásra
történő, 2014. október 1-jét követően igényelt bekapcsolás
vagy fejlesztés esetén az Elosztói Engedélyes a kezdő beruházásra később csatlakozó Felhasználó(k) által befi zetett
csatlakozási díjat a kezdő beruházás alkalmával csatlakozott
Felhasználó(k) részére azok befi zetéseivel arányosan visszatéríti. A visszatérítésre legfeljebb addig kerül sor, amíg a kezdő
beruházás alkalmával csatlakozott Felhasználó(k) által
fi zetett csatlakozási díjnak a visszatérített összeggel csökkentett mértéke egyenlő nem lesz az Elosztói Engedélyes Üzletszabályzatának 4. számú mellékletének 2.1 pontja szerinti kapacitás kategóriákra vonatkozó csatlakozási díj mértékkel.
Az Elosztói Engedélyes a visszatérítést az újabb csatlakozások
üzembe helyezésétől számított 90 napon belül teljesíti a jogosult felhasználó részére.
A 9/2014. (IX. 29.) MEKH rendelet, valamint a 11/2016 (XI.14.)
MEKH rendelet hatálya alatt egyetemes szolgáltatásra jogosult
Felhasználó(k) által az Elosztói Engedélyes Üzletszabályzatának
4. számú mellékletének 2.2 pontja szerinti fejlesztéssel történő
igény kielégítésére létesült elosztóvezetékre történő későbbi
bekapcsolás, illetve fejlesztés esetén fi zetett csatlakozási díj
visszatérítésre kerül a fejlesztés során megépült elosztóvezeték
használatba vétele előtt fi zető Felhasználó(k) részére mindaddig, amíg a fejlesztés során megépült elosztóvezeték használatba vétele előtt fi zető Felhasználó(k) által fi zetett csatlakozási
díj el nem éri az Elosztói Engedélyes Üzletszabályzatának
4. számú mellékletének 2.1 pontja szerinti kapacitás kategóriákra vonatkozó csatlakozási díj mértéket.
A 9/2014. (IX. 29.) MEKH rendelet, valamint a 11/2016. (XI. 14.)
MEKH rendelet hatálya alatt egyetemes szolgáltatásra nem
jogosult Felhasználó fejlesztésre fi zetett csatlakozási díj megfi
zetése mellett a fejlesztés várható beruházási ráfordítása
és a fi zetendő csatlakozási díj különbözeteként
megfi zetett külön tétel visszafi zetésre kerül az ellátott ingatlan
mindenkori tulajdonosának, amennyiben a Felhasználó által az
igénybejelentéskor megadott kapacitásigény az ingatlan gázellátását szolgáló elosztóvezeték üzembe helyezését követő két
egymást követő teljes gázévben teljes mértékben lekötésre és
legalább a gázévente tervezett mennyiség átvételre kerül.
4. Szerződésszegés esetei
Amennyiben a felhasználó a csatlakozási díjat a Szerződésben
megjelölt határidőig nem fi zeti be, úgy az Elosztói Engedélyes
jogosult azonnali hatállyal elállni a Szerződéstől.
Amennyiben az Elosztói Engedélyes neki felróható okok miatt
a jelen szerződésben vállalt határidőig a szerződés IV. pontjában
vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, a felhasználó
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az Elosztói Engedélyes Üzletszabályzatának 8. számú ellékletében található kötbértáblában rögzített kötbérigénnyel élhet
az Elosztói Engedélyes felé.
4.1 Elosztói csatlakozási Szerződés megszegésének esetei
		 4.1.1 Az Elosztói Engedélyes részéről történt elosztói
		 csatlakozási szerződésszegés esetei:
		 • Az elosztói csatlakozási szerződés szerinti teljesítmény
			 nem áll rendelkezésre az elosztói csatlakozási
			 szerződésben meghatározott időpontban;
		 • Az elosztói csatlakozási szerződésben foglalt műszaki
			 tartalom nem szerződésszerűen valósul meg;
		 • Az elosztói csatlakozási szerződésben foglaltakat
			 egyébként megszegi.
		 4.1.2 A Felhasználó részéről történt elosztói csatlakozási
		 szerződésszegés esetei:
		 • A csatlakozási díj megfi zetésének elmulasztása,
			 vagy késedelmes teljesítése;
		 • Az elosztói csatlakozási szerződés szerinti vásárolt
			 hálózati kapacitás rendelkezésre állásának időpontjától
			 számított egy éven belül a legfeljebb 4 m3/h névleges
			 teljesítményű fogyasztásmérő felszereléséről
			 nem gondoskodik;
		 • A fentieken kívül az elosztói csatlakozási szerződésben,
			 az üzletszabályzatban és a hatályos jogszabályokban
			 foglaltakat egyébként megszegi.
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5. Szerződés megszüntetése, módosítása
A Felhasználó jogosult a Szerződést felmondani, de amennyiben
a Felhasználó a csatlakozási díj befi zetését követően a jelen
szerződést fel kívánja mondani, tudomásul veszi, hogy a
már befi zetett csatlakozási díj az Elosztói Engedélyesnél
felmerült költségekkel csökkentetten, és kamatmentesen kerül
visszafi - zetésre. A Felhasználó a felmondási jogát
a Földgázelosztó által a szerződésben vállalt csatlakozás
biztosításának a teljesedésbe menéséig, azaz a csatlakozás
biztosításához szükséges földgázelosztó-vezeték(ek) kivitelezési
munkáinak befejezéséig gyakorolhatja. Amennyiben a csatlakozási szerződés elosztóvezeték építése nélkül megy teljesedésbe
(pl. elosztóvezeték/ csatlakozási pont már kiépült
a szerződéskötést megelőzően, vásárolt kapacitás növelése
a szerződés tárgya stb.), akkor a Felhasználó nem jogosult
a Szerződést felmondani, vagy attól elállni, mivel az Elosztói
Engedélyes által vállalt kötelezettségek teljesítésre kerültek,
és Felhasználó részére már értékesítésre és biztosításra került
a Szerződésben általa megvásárolt kapacitás. Az Elosztói Engedélyes jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozatával elállni,
abban az esetben, ha a szerződés teljesítését előre nem látható
akadályok lehetetlenné teszik, vagy egyéb okokból a szerződés
teljesítése számottevően nehezebbé válik és nem tenné
lehetővé a szerződés határidőre, vagy a határidőt követő
30 napon belüli teljesítést. Amennyiben a szerződés teljesítése
számottevően nehezebbé válik, úgy a Földgázelosztó a
felhasználóval megkísérelni szándékozik a teljesítést

akadályozó feltételek szerint a szerződés módosítását,
és amennyiben a felhasználó nem fogadja el a szerződésmódosításra vonatkozó kezdeményezést és feltételeket,
úgy a Földgázelosztó jogosult élni az elállás jogával.
Amennyiben a szerződés megkötését követően merül fel olyan
beruházási költség, mellyel az Elosztói Engedélyes nem számolt
a csatlakozási díj összegének kiszámolása során (pl. közterületi
használati díj), úgy ebben az esetben az Elosztói Engedélyes
jogosult az újonnan felmerült költség fi gyelembevételével
újraszámolni a csatlakozási díjat. Az újra számolt csatlakozási
díj összegéről az Elosztói Engedélyes tájékoztatni köteles
a Felhasználót, egyben felhívja arra, hogy a tájékoztatás alapján
a Felhasználó nyilatkozzon arról, hogy a módosított
csatlakozási díj megfi zetését és a csatlakozási szerződés ilyetén
való módosítását vállalja. Amennyiben a Felhasználó akként
nyilatkozik, hogy a módosított csatlakozási díj megfi zetését
nem vállalja, vagy nem írja alá a módosított csatlakozási szerződést, vagy nem nyilatkozik, úgy ebben az esetben az Elosztói
Engedélyes jogosult a csatlakozási szerződést azonnali hatállyal
felmondani.
6. Szerződés létrejötte, hatályosulása
Jelen szerződés a Felek aláírásával jön létre. A szerződés
a felek által megállapított napon lép hatályba, ennek hiányában
a szerződés a Felhasználó által aláírt szerződéstervezet földgázelosztó általi kézhezvételének napján hatályosul.
Ha a Felhasználó a szerződést véleményeltéréssel írja alá,
a szerződés kizárólag akkor jön létre, ha a Felek – egyeztetés
alapján – a szerződés végleges tartalmában megállapodtak.
Ez esetben a szerződés a Felek által megállapított napon lép
hatályba, illetve ilyen megállapodás hiányában azon a napon l
ép hatályba, amikor az Elosztói Engedélyes kézhez vette
a Felek közötti egyeztetés alapján leegyeztetett tartalmú
véglegesített szerződést.
A Szerződés megkötésénél a Felhasználó képviseletében egyetemes szolgáltatásban lévő felhasználó esetében a megbízott egyetemes szolgáltató, illetve egyéb esetekben
megbízott földgázkereskedő is eljárhat.
Amennyiben a Felhasználó, vagy megbízottja a szerződési
ajánlatot (szerződéstervezetet) 30 napon belül aláírva nem küldi
vissza, vagy arra vonatkozóan nem nyilatkozik, úgy az Elosztói
Engedélyes ajánlati kötöttsége megszűnik.
7. Egyéb rendelkezések
A felek a jelen elosztói csatlakozási szerződéssel, annak teljesítésével, megszegésével, megszűnésével, érvényességével
vagy értelmezésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő
minden vitás kérdést békés úton kísérelnek meg rendezni.
Egyéb nem részletezett kérdések tekintetében az Elosztói
Engedélyes Üzletszabályzatában, a mindenkor hatályos
Földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, a törvény végrehajtásáról kiadott 19/2009. (I.30.) Kormányrendelet, a csatlakozási díjakról szóló rendeletek, továbbá az egyéb kapcsolódó
jogszabályok, valamint a Ptk.-ban foglaltak az irányadók.

