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A működtetett rendszer leírása és műszaki adatai
Az üzemeltetett elosztórendszer főbb elemei:
 elosztóvezeték: az a csővezeték a tartozékaival együtt, amelyen keresztül a földgáz
elosztása történik, és amelynek kezdőpontja a gázátadó kilépő pontja, vagy a
földgáztároló vagy a földgáztermelő üzem elosztói betáplálási pontja, végpontja a
felhasználási hely telekhatára mint elosztói kiadási pont, ahol a földgáz a
felhasználó részére átadása kerül. A szabványosított átmérőjű vezeték anyaga acél
vagy polietilén. Üzemnyomása alapján az elosztóvezeték lehet:

 nagynyomású elosztóvezeték (25 bar felett),
 nagyközépnyomású elosztóvezeték (4 és 25 bar között),
 középnyomású elosztó vezeték (100 mbar és 4 bar között),
 növelt kisnyomású elosztóvezeték (85-100 mbar között),
 kisnyomású elosztóvezeték (28-33 mbar között).


nyomásszabályozó és mérő állomás: a gáz nyomásának üzembiztos csökkentésére
telepített berendezések, melyek gázmennyiség mérő berendezéssel is
kiegészülhetnek.
 körzeti nyomásszabályozó állomás: többnyire 1 bar és 25 bar közötti belépő
üzemnyomás mellett 300 mbar és 4 bar közötti kilépőnyomást biztosítanak,
 települési gázfogadó állomások, egy vagy több település, településrész
gázellátását biztosítják, belépőnyomásuk általában 6 és 25 bar közötti, kilépő
nyomásuk 1 és 12 bar közötti.
 ipari gázfogadó állomás egy ipari felhasználó ellátását biztosítja.



korrózióvédelmi berendezés: az acélvezetékek korrózió elleni védelmét szolgáló
technológia eszköz.
távfelügyeleti, hírközlési berendezés: az elosztórendszer biztonságos működését
segítő rendszer.
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Elérhetőség telefonon, levélben és elektronikus úton
-

telefonos ügyfélszolgálat (munkanapokon)
-

egyetemes szolgáltatónál vételező ügyfelek esetén hétfőtől-keddig,
csütörtöktől-péntekig 8:00-tól 18:00 óráig, szerdán 8:00-20:00 óráig a 52/512401 számon, vagy mobiltelefonról a 06-20/30/70-45-99-711-es hálózaton
belüli tarifával hívható telefonszámon,

-

nem egyetemes szolgáltatónál vételező ügyfelek esetén:
-

E.ON Energiakereskedő Kft-nél vételező ügyfelek: 8:00-16:00 óráig a
1423-as telefonszámon (vezetékes és mobil telefonról is hívható)

-

más földgázkereskedőnél vételező ügyfelek esetén: 8:00-16:00 óráig a 0696/616-345 telefonszámon

-

írásban a 7602 Pécs, Pf. 197 levélcímen

-

a gazhalozat@eon.hu vagy gazinfo@eon.hu e-mail címen,

-

a www.eon.hu honlapon

-

faxon a 06/72/503-100

Műszaki hiba bejelentés módja:
-

0-24 óráig az ingyenesen hívható 06-80-42-42-42-es telefonszámon
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A Földgázelosztó, mint földgázelosztási engedélyes tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő
elosztóvezetékre történő bekapcsolásra, fejlesztésre, rákapcsolásra (a továbbiakban együtt:
csatlakozásra) és kapacitásnövelésre, valamint földgáztermelő esetében fejlesztésre fizetendő
csatlakozási díjak a 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet és a 13/2016 (XII.20.) MEKH rendelet
alapján az alábbiak szerint kerülnek megállapításra.
1. A 9/2014. (IX. 29.) MEKH rendelet hatálya előtt létesített elosztóvezetékekre történő
bekapcsolás esetén fizetendő nettó csatlakozási díj
Bekapcsolás: az egyetemes szolgáltatásra jogosult gázigénylő földgázellátásához szükséges
azon hálózati feltételek biztosítása (vásárolt kapacitásra vonatkozó igény kielégítése), amely
legfeljebb a 9/2014. (IX. 29.) MEKH rendelet szerinti leágazó elosztóvezeték építésére és
üzembe helyezésére, valamint a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték üzembe
helyezésére terjed ki.
Bekapcsolás esetén fizetendő nettó csatlakozási díj:
4 m3/h-ig: 150.000 Ft
4 m3/h-nál nagyobb – 20 m3/h-nál nem nagyobb: 150.000 Ft + 5.000 Ft x (k – 4)
20 m3/h-nál nagyobb: 230.000 Ft + 1.500 Ft x (k – 20)
ahol:
k: az igényelt kapacitás (m3/h). Többletkapacitás iránti igény bekapcsolással történő
kielégítése esetén (amennyiben a többletkapacitás iránti igény előtti vásárolt kapacitás
biztosítására szolgáló leágazó elosztóvezeték a többletkapacitás iránti igény kielégítésére nem
alkalmas) az igényelt többletkapacitás.
2. Egyetemes szolgáltatásra jogosult gázigénylő igényének vagy többletigényének
fejlesztéssel történő kielégítése esetén fizetendő nettó csatlakozási díj
Fejlesztés egyetemes szolgáltatásra jogosult gázigénylő esetén: az egyetemes szolgáltatásra
jogosult gázigénylő igényének vagy többletigényének (vásárolt kapacitásra vonatkozó
igényének) a bekapcsoláshoz képest nagyobb műszaki beruházással megvalósítható,
elosztóvezeték építéssel történő kielégítése.
2.1 Fizetendő nettó csatlakozási díj amennyiben a fejlesztés várható beruházási ráfordítása
nem haladja meg a kapacitáskategóriának megfelelő csatlakozási díj kétszeresét:
4 m3/h-ig: 285.000 Ft
4 m3/h-nál nagyobb – 20 m3/h-nál nem nagyobb: 285.000 Ft + 9.500 Ft x (k – 4)
20 m3/h-nál nagyobb: 437.000 Ft + 2.850 Ft x (k – 20)
ahol:
k: az igényelt kapacitás (m3/h). Többletkapacitás iránti igény bekapcsolással történő
kielégítése esetén (amennyiben a többletkapacitás iránti igény előtti vásárolt kapacitás
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biztosítására szolgáló elosztóvezeték a többletkapacitás iránti igény kielégítésére nem
alkalmas) az igényelt többletkapacitás.
2.2 Fizetendő nettó csatlakozási díj amennyiben a fejlesztés várható beruházási ráfordítása
meghaladja a kapacitáskategóriának megfelelő csatlakozási díj kétszeresét:
4 m3/h-ig: Fi = Bi – 285.000 Ft
4 m3/h-nál nagyobb – 20 m3/h-nál nem nagyobb: Fi = Bi – (285.000 Ft + 9.500 Ft x (k – 4))
20 m3/h-nál nagyobb: Fi = Bi – (437.000 Ft + 2.850 Ft x (k – 20))
ahol:
Fi

az adott beruházáshoz igénylőnként kiszámított csatlakozási díj (Ft).

Bi

a beruházás során az igénylőnként számított, a számviteli törvény szerint
aktiválható eszközérték, kivéve a gázigénylőnél beszerelt vagy beszerelendő
fogyasztásmérő berendezés és nyomásszabályozó számviteli törvény szerint
aktiválható eszközértékét és beszerelési költségét (Ft).

k

az igényelt kapacitás (m3/h). Többletkapacitás iránti igény bekapcsolással történő
kielégítése esetén (amennyiben a többletkapacitás iránti igény előtti vásárolt
kapacitás biztosítására szolgáló elosztóvezeték a többletkapacitás iránti igény
kielégítésére nem alkalmas) az igényelt többletkapacitás.

3. A 9/2014. (IX. 29.) MEKH rendelet és a 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet hatálya
alatt létesített elosztóvezetékekre történő bekapcsolás esetén fizetendő nettó csatlakozási
díj
3.1 Fizetendő nettó csatlakozási díj a 2.1 szerinti fejlesztéssel, valamint a 9/2014. (IX. 29.)
MEKH rendelet hatálya alatt megvalósult fejlesztéssel az elosztóvezeték használatba vételét
követő 4 évben:
4 m3/h-ig: 285.000 Ft
4 m3/h-nál nagyobb – 20 m3/h-nál nem nagyobb: 285.000 Ft + 9.500 Ft x (k – 4)
20 m3/h-nál nagyobb: 437.000 Ft + 2.850 Ft x (k – 20)
ahol:
k: az igényelt kapacitás (m3/h). Többletkapacitás iránti igény bekapcsolással történő
kielégítése esetén (amennyiben a többletkapacitás iránti igény előtti vásárolt kapacitás
biztosítására szolgáló leágazó elosztóvezeték a többletkapacitás iránti igény kielégítésére nem
alkalmas) az igényelt többletkapacitás.
3.2 Fizetendő nettó csatlakozási díj amennyiben a 2.1 szerinti fejlesztéssel, valamint a 9/2014.
(IX. 29.) MEKH rendelet hatálya alatt megvalósult fejlesztéssel az elosztóvezeték használatba
vételét követő 5. évtől:
4 m3/h-ig: 150.000 Ft
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4 m3/h-nál nagyobb – 20 m3/h-nál nem nagyobb: 150.000 Ft + 5.000 Ft x (k – 4)
20 m3/h-nál nagyobb: 230.000 Ft + 1.500 Ft x (k – 20)
ahol:
k: az igényelt kapacitás (m3/h). Többletkapacitás iránti igény bekapcsolással történő
kielégítése esetén (amennyiben a többletkapacitás iránti igény előtti vásárolt kapacitás
biztosítására szolgáló leágazó elosztóvezeték a többletkapacitás iránti igény kielégítésére nem
alkalmas) az igényelt többletkapacitás.
3.3 Fizetendő nettó csatlakozási díj a 2.2 szerinti fejlesztésből, valamint a 9/2014. (IX. 29.)
MEKH rendelet hatálya alatt megvalósult fejlesztésből – ahol a fejlesztés várható beruházási
ráfordítása meghaladta a kapacitáskategóriának megfelelő csatlakozási díj kétszeresét - fakadó
visszatérítési kötelezettség teljesüléséig:
4 m3/h-ig: 285.000 Ft
4 m3/h-nál nagyobb – 20 m3/h-nál nem nagyobb: 285.000 Ft + 9.500 Ft x (k – 4)
20 m3/h-nál nagyobb: 437.000 Ft + 2.850 Ft x (k – 20)
ahol:
k: az igényelt kapacitás (m3/h). Többletkapacitás iránti igény bekapcsolással történő
kielégítése esetén (amennyiben a többletkapacitás iránti igény előtti vásárolt kapacitás
biztosítására szolgáló leágazó elosztóvezeték a többletkapacitás iránti igény kielégítésére nem
alkalmas) az igényelt többletkapacitás.
3.4 Fizetendő nettó csatlakozási díj a 2.2 szerinti fejlesztésből, valamint a 9/2014. (IX. 29.)
MEKH rendelet hatálya alatt megvalósult fejlesztésből – ahol a fejlesztés várható beruházási
ráfordítása nem haladta meg a kapacitáskategóriának megfelelő csatlakozási díj kétszeresét fakadó visszatérítési kötelezettség teljesülését követően:
4 m3/h-ig: 150.000 Ft
4 m3/h-nál nagyobb – 20 m3/h-nál nem nagyobb: 150.000 Ft + 5.000 Ft x (k – 4)
20 m3/h-nál nagyobb: 230.000 Ft + 1.500 Ft x (k – 20)
ahol:
k: az igényelt kapacitás (m3/h). Többletkapacitás iránti igény bekapcsolással történő
kielégítése esetén (amennyiben a többletkapacitás iránti igény előtti vásárolt kapacitás
biztosítására szolgáló leágazó elosztóvezeték a többletkapacitás iránti igény kielégítésére nem
alkalmas) az igényelt többletkapacitás.
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4. Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult gázigénylő igényének vagy többletigényének
fejlesztéssel történő kielégítése esetén fizetendő nettó csatlakozási díj, valamint külön
fizetendő tétel a fejlesztés várható beruházási ráfordítása és a csatlakozási díj
különbözete
Fejlesztés egyetemes szolgáltatásra nem jogosult gázigénylő esetén: az egyetemes
szolgáltatásra nem jogosult gázigénylő igényének vagy többletigényének (vásárolt kapacitásra
vonatkozó igényének) elosztóvezeték építéssel történő kielégítése, beleértve a
csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezését is.
A tarifakategóriánként (egyetemes szolgáltatásra nem jogosult 20-100 m 3/h közötti, 100-500
m3/h közötti és 500 m3/h feletti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók) a
fizetendő csatlakozási díj az alábbiak szerint kerül megállapításra:

Amennyiben F > 0, a fizetendő csatlakozási díj mértéke az F mutató értéke. A szedhető
csatlakozási díj maximuma a fejlesztés várható beruházási ráfordítása ( Fmax = B ).
Amennyiben F < 0, a fizetendő csatlakozási díj 0 Ft ( F = 0 ).
ahol:
F

az adott beruházáshoz kiszámított összesen csatlakozási díj (Ft)

B

a beruházás során a számviteli törvény szerint aktiválható eszközérték, kivéve a
gázigénylőnél beszerelt vagy beszerelendő fogyasztásmérő berendezés és
nyomásszabályozó számviteli törvény szerint aktiválható eszközértékét és
beszerelési költségét (Ft).

TK1

az adott beruházásra tarifakategóriánként számított tőkeköltség

TK0

az adott tarifakategóriára vonatkozó, rendszerhasználati díjban elismert tőkeköltség

ÉCS1

az adott beruházásra tarifakategóriánként számított értékcsökkenés

ÉCS0

az adott tarifakategóriára
értékcsökkenés

ÜK1

az adott beruházásra tarifakategóriánként számított üzemeltetési költség

ÜK0

az adott tarifakategóriára
üzemeltetési költség

m1

a gázigénylő által megadott várható elosztott mennyiség

m0

a rendszerhasználati díjak számításánál figyelembe vett, tarifakategóriánként
elosztott mennyiség

vonatkozó,

vonatkozó,

11

rendszerhasználati

rendszerhasználati

díjban

díjban

elismert

elismert

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.
Földgázelosztói Üzletszabályzat

Mellékletek

A gázigénylő minden esetben a fejlesztés megkezdése előtt köteles megfizetni a fizetendő
csatlakozási díjat, valamint külön fizetendő tételként a fejlesztés várható beruházási
ráfordítása és a csatlakozási díj különbözetét.
5. Kapacitásnövelés esetén fizetendő nettó csatlakozási díj
Kapacitásnövelés: a vásárolt kapacitást meghaladó többletkapacitás iránti igény kielégítése
elosztóvezeték építése nélkül. A kapacitásnövelés elvégzése során az adminisztratív
tevékenységen túli mérnöki ellenőrzés: az igény és a jelenlegi ellátást biztosító elosztóvezeték
hidraulikai vizsgálata, méréstechnikai szakvélemény kiadása és engedélyezése,
fogyasztásmérő
távleolvasásának
kialakíthatóságának
koordinálása,
esetleges
forrásnyilatkozat beszerzése a szállítói engedélyestől. A mérnöki ellenőrzés a többletigénnyel
együtt 100 m3/h-t meg nem haladó kapacitásigénynél 2 munkaórát nem haladja meg,
többletigénnyel együtt 100 m3/h-t meghaladó kapacitásigénynél 2 munkaórát meghaladja.
Kapacitásnövelés esetén fizetendő nettó csatlakozási díj:
A többletigénnyel együtt 100 m3/h-t meg nem haladó vásárolt kapacitás után: 30.000 Ft.
A többletigénnyel együtt 100 m3/h-t meghaladó vásárolt kapacitás után: 70.000 Ft.
Kapacitásnövelés esetén, amennyiben a felhasználó a megnövekedett kapacitásigény miatt a
továbbiakban egyetemes szolgáltatásra nem jogosultként vételez, a felhasználó a fenti
kapacitásnövelési díjat, valamint az új kategóriának megfelelően számított csatlakozási díj és
az eredetileg megfizetett csatlakozási díj különbözetét fizeti meg.
6. Rákapcsolás esetén fizetendő nettó csatlakozási díj
Rákapcsolás: a 2004. január 27. előtt létesült leágazó elosztóvezetékkel rendelkező, de
vásárolt kapacitással nem rendelkező ingatlanokon a leágazó elosztóvezeték, a csatlakozó
vezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezése.
Rákapcsolás esetén fizetendő nettó csatlakozási díj: 20.000 Ft.
7. Földgáztermelő elosztóvezetékhez történő csatlakozása esetén fizetendő nettó
csatlakozási díj
Ft = Bt
ahol:
Ft

a földgáztermelő csatlakozása esetén alkalmazandó díj (Ft)

Bt

Ha biztosítható a földgáztermelő által betáplált földgázmennyiség továbbítása,
akkor az elosztóvezetéken kialakítandó csatlakozási pont kivitelezésének költsége
(Ft).
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Ha nem biztosítható a földgáztermelő által betáplált földgázmennyiség továbbítása,
akkor figyelembe veendő a csatlakozási pont kivitelezésének költsége mellett a
meglévő vezetékrendszeren szükségesség váló hálózatfejlesztés költsége és a
betáplálásra kerülő földgáz műszaki, minőségi paramétereinek méréséhez
szükséges eszközök költsége (Ft).

A Földgázelosztó a csatlakozási díjakat 2017. október 01-től a 11/2016. (XI.14.) MEKH
rendelet 47. § (2) szerint indexálja.
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ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS
Szerződés száma:
Igénybejel. száma:
Azonosító szám:

I.

Szerződő felek:

a) Csatlakozni kívánó gázigénylő adatai:
Név/cégnév:
Cégképviseletre jogosult neve:
Születési név**:
Anyja neve*:
Születési hely*
Születési idő*:
Lakcím/székhely:
Levelezési cím:
Cégjegyzékszám**
A továbbiakban: Felhasználó
b) A fizető adatai:
Fizető neve / cégnév:
Cégképviseletre jogosult neve
Születési név**:
Anyja neve*:
Születési hely*
Születési idő*:
Lakcíme/székhelye:
Levelezési cím:
Fizetés módja:
Számlavezető pénzintézet:
Pénzintézeti számlaszáma:
Adószám**:
Cégjegyzékszám**
c) Földgázelosztói engedélyes adatai:
Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzék szám:
Adóig. Szám:
A továbbiakban: Elosztói Engedélyes
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II.
Felhasználási hely adatai:
Felhasználási hely címe:
Ingatlan helyrajzi száma:
Felhasználási hely megnevezése:
A fogyasztás jellege:
Egyéb jellemzők:
III.

Csatlakozás

Vásárolt hálózati kapacitás (m3/h):
Összesen rendelkezésre álló hálózati kapacitás (m3/h):
Csatlakozás:
Csatlakozási pont helye: a földgázelosztó vezeték II. pontban feltüntetett felhasználási hely
telekhatáránál lévő pont.
Névleges csatlakozási nyomás (bar):
IV.

Rendelkezésre állás, vételezés megkezdésének időpontja

A vásárolt hálózati kapacitás rendelkezésre állásának időpontja:
Az elosztói csatlakozási szerződés hatálybalépésétől számított 60 nap, vagy amennyiben
csatlakozási díjfizetési kötelezettség merül fel, és ez utóbbi későbbi időpontra esik, akkor a
csatlakozási díj befizetésétől számított 60 nap.
Amennyiben a csatlakozáshoz elosztóvezeték építése szükséges, a 60 napos időtartamba
nem számít bele az elosztóvezeték kiépítésének időtartama, amely legfeljebb 60 nap lehet.
A 60 napos időtartamba nem számít bele más szerv nyilatkozatának beszerzéséhez vagy
eljárása lefolytatásához szükséges azon időtartam azzal, hogy az Elosztói engedélyes a
nyilatkozat beszerzését, illetve az eljárás lefolytatását 10 napon belül köteles
kezdeményezni, továbbá az az időtartam, amely alatt jogszabály nem teszi lehetővé a
munkavégzést.
A jelen elosztói csatlakozási szerződésben megjelölt felhasználási hely vonatkozásában a
GET 108. § (7) bekezdése alapján a csatlakozás díjmentes, amennyiben legfeljebb 4 m3/h
névleges teljesítményű fogyasztásmérő kerül beszerelésre azzal, hogy az elosztóvezeték
építése 250 métert nem haladja meg. Ha az elosztóvezeték hossza meghaladja a 250
métert, a díjakat a 250 méter feletti részre kell megfizetni.
A 11/2016 MEKH rendelet 53/A § alapján a csatlakozási díjmentesség a fentieken túl
felhasználási helyenként egy csatlakozási pont esetén – az új csatlakozási igény alapján
vagy a már meglévő szerződésben szereplő érték és a többletigény együttes
figyelembevétele alapján számított – a legfeljebb 4 m3/h névleges (össz)teljesítményű
fogyasztásmérő felszerelése esetén értendő.
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A felhasználási helyen a sikeres műszaki-biztonsági ellenőrzést és a kereskedő vételezés
megkezdésének időpontját tartalmazó nyilatkozat bemutatását követően a Felhasználó
vagy megbízottja írásbeli bejelentésének beérkezésétől számított 8 munkanapon belül az
Elosztói Engedélyes a csatlakozóvezetéket és a felhasználói berendezést az
elosztóvezetékkel összekapcsolja, ha a Felhasználó részéről a felhasználási helyen a
munkavégzés lehetősége biztosított.
Elosztói engedélyes, mint beruházó az előteljesítés jogát fenntartja.
Az Elosztói Engedélyes a Felhasználó megbízása alapján, jelen szerződés aláírását,
valamint az ebben magállapított csatlakozási díjnak az Elosztói Engedélyes számlájára
történő beérkezést követően a Felhasználó hálózati csatlakozásához szükséges beruházások
megvalósítását megkezdi.
Amennyiben az elosztóhálózat rendelkezésre állása a szerződésben rögzített határidőre más szerv nyilatkozatának beszerzése vagy eljárásának lefolytatása miatt, vagy olyan
okból, amely alapján jogszabály nem teszi lehetővé a munkavégzést – nem teljesül, a jelen
szerződésben vállalt teljesítési határidő ezzel az időszakkal automatikusan, minden külön
értesítés, szerződés módosítás nélkül meghosszabbodik és a jelen szerződésben vállalt
teljesítési határidő ilyen okból történő elmulasztásáért, a késedelemért az Elosztói
Engedélyes felelősséggel nem tartozik. Ezekre az esetekre az Elosztói Engedélyes a jelen
szerződés aláírásával kifejezetten kizárja felelősségét (kártérítés, kötbér, késedelmi kamat,
következményi kár, stb.) a Felhasználó pedig a felelősség kizárását elfogadja és tudomásul
veszi, egyben ezen okok miatt bekövetkező kártérítési és egyéb felelősségi igényéről a
jelen Szerződés aláírásával az Elosztói Engedélyessel szemben lemond.
A vételezés megkezdésének időpontja, ezzel a rendszerhasználati díjfizetési kötelezettség
keletkezésének időpontja a felhasználási helyen a fogyasztásmérő berendezés
felszerelésének időpontja.
A fogyasztásmérő berendezés felszerelésének feltétele a felhasználási hely Elosztói
Engedélyes által történő műszaki-biztonsági ellenőrzése, valamint, hogy a felhasználó
érvényes és hatályos földgáz-kereskedelmi/egyetemes szolgáltatási szerződéssel, amely
tartalmazza a földgáz vételezés megkezdésének időpontját, továbbá maga vagy
földgázkereskedője/egyetemes szolgáltatója útján rendszerhasználati (korábban
kapacitáslekötési szerződéssel rendelkezzék, valamint további feltétel, hogy a felhasználó
rendelkezzék az adott felhasználási helyre vonatkozó elosztóhálózat-használati
szerződéssel. Amennyiben a felhasználó a felhasználási helyre sikeres műszaki-biztonsági
ellenőrzéssel rendelkezik és földgázkereskedője/egyetemes szolgáltatója a földgáz
rendszerhasználati (korábban kapacitáslekötési szerződést megkötötte (vagy
Rendszerhasználóként saját jogon a felhasználó kötötte meg a földgáz rendszerhasználati
(korábban kapacitáslekötési) szerződést), az elosztói engedélyes a bekapcsolást és az
üzembe helyezést egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetén a Felhasználónak,
vagy megbízottjának a sikeres műszaki-biztonsági ellenőrzés megtörténtéről szóló írásbeli
bejelentésétől számított 8 munkanapon belül, vagy egyébként a felhasználóval egyeztetett
időpontban elvégzi.
V.

Rendelkezésre állás biztosításának pénzügyi feltételei

Felhasználó által fizetendő csatlakozási díj összege bruttó: Ft
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(mely az általános forgalmi adót tartalmazza).
Fizetési határidő:
A Felhasználó a csatlakozási díj összegét az
szám alatt vezetett bankszámlára köteles átutalni.

-nek legkésőbb

Az átutaláson a Felhasználó köteles a

számú azonosítót feltüntetni.

xxxxx

-ig

-nél

A teljesítés időpontja a Felhasználó által fizetett Csatlakozási díj átvételének (jóváírásának)
napja..
A hálózatra később csatlakozó Felhasználók által fizetendő csatlakozási
visszatérítésének módját az Elosztói Engedélyes Üzletszabályzata tartalmazza.
VI.

díj

Rendelkezésre állás biztosításának műszaki és egyéb feltételei:

A kivitelezés indításának feltétele az V. pontban megjelölt összeg befizetése. Kivételt
képez a IV. pontban rögzített szerinti díjmentesség, ez esetben a kivitelezés indításának ez
nem feltétele.
Jogszabály-változás esetében a változás által érintett feltételek, adatok érvényessége a
hatálybalépés időpontjában megszűnik.
A szerződéskötés további feltétele minden, a létesítendő földgázvezeték nyomvonala által
érintett magántulajdonban lévő út illetve szükség esetén a védőövezettel érintett ingatlan
tulajdonosi hozzájárulása a vezetékjogi bejegyzéshez.
A Felhasználó (vagy a ingatlan mindenkori tulajdonosa) tudomásul veszi, hogy
amennyiben ingatlan mindenkori tulajdonosa, vagy a vele kötött szerződés alapján a
felhasználó olyan felhasználási helyre, amelyre a GET 108. § (7) bekezdése alapján a 4
m3/h névleges fogyasztásmérő berendezés beszerelése díjmentesnek minősül, az elosztói
csatlakozási szerződésben rögzített vásárolt hálózati kapacitás rendelkezésre állásának
időpontját követően kapacitásbővítési igényt nyújt be a Földgázelosztóhoz, akkor a
gázigénylő (a fent hivatkozott ingatlan mindenkori tulajdonosa vagy a vele kötött
szerződés alapján a felhasználó) díjmentességre nem jogosult, ezért mind a
kapacitásnövelés, mind az elsődlegesen igényelt díjmentes csatlakozás megvalósításáért
csatlakozási díjat kell fizetnie a Földgázelosztó részére. A gázigénylő (az ingatlan
mindenkori tulajdonosa, vagy a vele kötött szerződés alapján a felhasználó) a felhasználási
hely (ingatlan) esetleges eladása esetén köteles tájékoztatni az ingatlan (vagy ingatlanrész)
vevőjét a hálózati kapacitás rendelkezésre állásának időpontját követően igényelt
kapacitásbővítéshez szükséges műszaki fejlesztés, beruházás költségének viselésére
vonatkozó fizetési kötelezettségről.
VII.

Az elosztóvezetéken elosztásra engedélyezett földgáz minőségi paraméterei

A szolgáltatott gáz az MSZ 1648 szerinti 2H minőség.
VIII. A fogyasztásmérő, nyomásszabályozó tulajdonjoga.
A fogyasztásmérő, távadó, valamint lakossági fogyasztók esetében a nyomásszabályzó az
Elosztói Engedélyes tulajdonát képezi. Egyéb felhasználó esetén - eltérő megállapodás
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hiányában - a megfelelő teljesítményű és típusú nyomásszabályozót a felhasználó
biztosítja.
Az Elosztói Engedélyes a saját tulajdonú eszközök karbantartásáról, hitelesítéséről,
szükség szerinti cseréjéről gondoskodik. A felhasználó a mérőhelyhez, valamint a
szabályozóhoz való hozzáférést, ellenőrzési lehetőséget minden esetben biztosítani köteles.
Az Elosztói Engedélyes tulajdonában lévő eszközök megőrzése, védelme mindenkor a
felhasználó kötelessége.
IX.

Szerződés érvényessége, hatálya

Ha a jelen szerződés tervezetét – mint ajánlatot - a Felhasználó a szerződés kézhezvételétől
számított 30 napon belül aláírva nem küldi vissza az Elosztói Engedélyes részére, vagy
arra vonatkozóan írásban nem nyilatkozik, az Elosztói Engedélyes ajánlati kötöttsége a 31.
napon megszűnik. Az Elosztói Engedélyes részére történő visszaérkezés határideje
objektív, azaz akkor is határidőn túl visszaérkezett és ezáltal érvénytelen az elfogadás, ha
azt még a Felhasználó – az értékelése szerint – időben is küldte el.
Ha a jelen szerződést a Felhasználó aláírva határidőben visszaküldi, ugyanakkor a fizetési
kötelezettségének a jelen szerződésben rögzített határidőben nem tesz eleget (kivéve a IV.
pontban rögzített díjmentesség esetét), akkor a jelen szerződés a számlában feltüntetett
fizetési határidő eredménytelen elteltét követő 30. napon – automatikusan, minden külön
értesítés nélkül – hatályát veszti.
A jelen szerződés a Szerződő Felek cégszerű/ vagy sajátkezű aláírásával érvényes. A
szerződés a Felek által megállapított napon lép hatályba, ennek hiányában - ha a Felek
eltérő időpontban írják alá a szerződést -, akkor a szerződés azon a napon lép hatályba,
amikor a szerződést korábban aláíró Fél kézhez vette a már mindkét fél által aláírt
szerződést.
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 lép hatályba, amikor az Elosztói Engedélyes
kézhez vette a Felek közötti egyeztetés alapján leegyeztetett tartalmú véglegesített
szerződést.
X.

Felmondás a Felhasználó részéről:

A jelen szerződést a Felhasználó 30 napos felmondási idővel, írásban a II. pontban
meghatározott felhasználási helyhez létesítendő leágazó vezeték kiépítését megelőzően
felmondhatja. Az Elosztói Engedélyes a felmondási időtől eltekinthet. A szerződés
megszűnése esetén a Felhasználó által befizetett csatlakozási díj összege kamatmentesen
visszafizetésre kerül a Felhasználó részére, annak figyelembevételével, hogy a
felmondással okozott kárt a Felhasználó köteles az Elosztói Engedélyesnek megtéríteni,
aki a kárt jogosult a Felhasználó által már befizetett, de a szerződés megszűnése miatt
visszajáró csatlakozási díj összegébe beszámítani, és a Felhasználó részére a beszámítást
követően fennmaradt összeget köteles visszautalni. Amennyiben a Felhasználó részéről a
GET 108. § (7) bekezdése alapján csatlakozási díj nem került megfizetésre, a Felhasználó
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felmondása esetén a felmondással okozott kártköteles megtéríteni. A kapcsolódó részlet- és
egyéb szabályokat az Általános Szerződési Feltételek 5. pontja tartalmazza.
XI.

Felmondás az Elosztói Engedélyes részéről:

A jelen szerződést az Elosztói Engedélyes kizárólag rendkívüli felmondással, azonnali
hatállyal, írásban mondhatja fel.
Amennyiben a rendkívüli felmondásra az Elosztói Engedélyes részéről a hálózati
csatlakozás kialakítására vonatkozó igény Felhasználói módosításának előterjesztésére, az
Elosztói Engedélyes felhívásában foglalt határidő elmulasztása miatt kerül sor (IV. pont),
úgy a Felhasználó köteles az Elosztói Engedélyes igazolt költségeit és kárát megtéríteni.
A szerződés megszűnése esetén a Felhasználó által befizetett csatlakozási díj összege
kamatmentesen visszafizetésre kerül a Felhasználónak, annak figyelembevételével, hogy
ez esetben a Felhasználó köteles az Elosztói Engedélyes költségeit és kárát megtéríteni, és
a felmerült költségeket és kárt jogosult a Felhasználó által már befizetett, de a szerződés
megszűnése miatt visszajáró csatlakozási díj összegébe beszámítani, és a Felhasználó
részére a beszámítást követően fennmaradt összeget köteles visszautalni. Amennyiben a
Felhasználó részéről a GET 108. § (7) bekezdése alapján csatlakozási díj nem került
megfizetésre, a Felhasználó felmondása esetén a felmondással okozott kárt köteles
megtéríteni.
XII.

Záró rendelkezések

Az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét
képezi, kizárólag azzal együtt kezelhető és értelmezhető. A jelen Szerződést a Felek annak
elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták. A Felhasználó a jelen Szerződés aláírásával a Szerződés és az ÁSZF
egy példányának átvételét elismeri.
A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitás
kérdéseiket egymás között kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a vitás
kérdések elbírálására bármelyik fél a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalhoz fordulhat. A Felhasználó panaszával az Elosztói Engedélyessel folytatott
eredménytelen egyeztetését követően, megkeresheti továbbá a fogyasztói érdekképviseleti
szerveket, az 1995. évi ClV. törvény szerinti békéltető testületet is.
Jelen megállapodás a szerződés valamennyi feltételét tartalmazza, ezért a felek közötti, a
jelen írásbeli szerződésbe nem foglalt korábbi megállapodások és azokhoz kapcsolódó
szerződési gyakorlatok hatályukat vesztik.
XIII. Irányadó jogszabályok
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a földgázellátásról szóló
mindenkor hatályos törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.
Kelt:...............

Kelt:…………..
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Elosztói engedélyes
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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

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 megfizeti 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 megfizetését. A Felhasználó
köteles teljesíteni a hálózati csatlakozás feltételeit, továbbá a Felhasználó jogosult és
köteles a tényleges földgázvételezés megkezdése előtt a megkezdéshez szükséges
vételezésre jogosító szerződéseket (elosztóhálózat-használati és földgáz-kereskedelmi /
egyetemes szolgáltatási) megkötni, melyek alapján a Felhasználó jogosult a rendelkezésre
állás időpontjától a vételezésre jogosító szerződések hatálya alatt díjfizetés ellenében a
vásárolt kapacitás mértékéig elosztó vezetéki hozzáférésre a hatályos jogszabályokban és a
vételezésre jogosító szerződésekben foglaltak szerint.
A felhasználói rendszer kiépítése, valamint a gáznyomás-szabályozó és a fogyasztásmérő
berendezés mechanikai és káros hőhatás elleni megfelelő védelmének kialakítása a
Felhasználó kötelezettsége.
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 fizetendő csatlakozási díj mértéke eltér a már megfizetettől, akkor a
különbözet megfizetésére a Felhasználó köteles.
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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.
A vásárolt 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 1jét követően igényelt bekapcsolás vagy fejlesztés esetén az Elosztói Engedélyes a kezdő
beruházásra később csatlakozó Felhasználó(k) által befizetett csatlakozási díjat a kezdő
beruházás alkalmával csatlakozott Felhasználó(k) részére azok befizetéseivel arányosan
visszatéríti. A visszatérítésre legfeljebb addig kerül sor, amíg a kezdő beruházás
alkalmával csatlakozott Felhasználó(k) által fizetett 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
fizetett csatlakozási díj visszatérítésre kerül a fejlesztés során megépült elosztóvezeték
használatba vétele előtt fizető Felhasználó(k) részére mindaddig, amíg a fejlesztés során
megépült elosztóvezeték használatba vétele előtt fizető Felhasználó(k) által fizetett
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 fizetett csatlakozási díj
megfizetése mellett a fejlesztés várható beruházási ráfordítása és a fizetendő csatlakozási
díj különbözeteként megfizetett külön tétel visszafizetésre 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.
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4

Szerződésszegés esetei:

Amennyiben a felhasználó a csatlakozási díjat a Szerződésben megjelölt határidőig nem
fizeti 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 az Elosztói Engedélyes Üzletszabályzatának 8. számú mellékletében 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 megfizetésének elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése;
 A fentieken kívül az elosztói csatlakozási szerződésben, az
üzletszabályzatban és a hatályos jogszabályokban foglaltakat egyébként
megszegi.

5

Szerződés megszüntetése, módosítása

A Felhasználó jogosult a Szerződést felmondani, de amennyiben a Felhasználó a
csatlakozási díj befizetését követően a jelen szerződést fel kívánja mondani, tudomásul
veszi, hogy a már befizetett csatlakozási díj az Elosztói Engedélyesnél felmerült
költségekkel csökkentetten, és kamatmentesen kerül visszafizetésre. A Felhasználó a
felmondási jogát a Földgázelosztó által a szerződésben vállalt csatlakozás biztosításának
a teljesedésbe menéséig, azaz a csatlakozás biztosításához szükséges földgázelosztóvezeték(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
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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 szerződés-módosításra
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 figyelembevételével 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 megfizetését és a csatlakozási szerződés ilyetén
való módosítását vállalja. Amennyiben a Felhasználó akként nyilatkozik, hogy a
módosított csatlakozási díj megfizetését 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 lép 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
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rendeletek, továbbá az egyéb kapcsolódó jogszabályok, valamint a Ptk.-ban foglaltak az
irányadók.
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4. számú melléklet: Elszámolás során alkalmazott részletes számítási
eljárás, paraméterek
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Az üzemi állapotú gázmennyiség átszámítása gáztechnikai normál
állapotra
A gázmennyiség mérése a felhasználói rendszerbe telepített - MKEH által hitelesített mérőberendezésen történik. Amennyiben a fogyasztásmérő berendezés a fogyasztást nem
gáztechnikai normál m³-ben mutatja, illetve meghibásodott a térfogatkorrektor, úgy az
Elosztó jogosult a fogyasztást gáztechnikai normál m³-re átszámítani.
Az átszámítás a következőképpen történik:
Vgn = Vü

p üT gn 1
V ( p  p)288,15 1
= ü b
p gnT ü K
1013,25(273,15  t ü ) K

ahol:
Vgn
a gáz térfogata gáztechnikai normál állapotban (1013,25 mbar, 288,15 K)
[m³]
Vü
a fogyasztásmérő berendezésen átáramlott gázmennyiség értéke üzemi
nyomáson és hőmérsékleten [m³]
pü
a gáz fogyasztásmérő berendezésnél mért havi átlagos nyomása, [mbar]
annak hiányában a minimális nyomás (abszolút)
pb
havi átlagos légnyomás
[mbar]
p
a gáz átlagos túlnyomása [mbar]
tü
a gáz átlaghőmérséklete [K]
Tü
a gáz fogyasztásmérő berendezésnél mért havi átlaghőmérséklete
[Cº]
K
kompresszibilitási tényező
Z
K=
Zo
ahol:
Zo
a normál állapotú gáz eltérési tényezője
Z
a gáz eltérési tényezője üzemi nyomáson és hőmérsékleten.
Az átszámítási módokat minden esetben a földgázszállítási szerződések
mellékletei tartalmazzák.
A gáztechnikai normál m³-re történő átszámítás során a hőfok-kompenzáció és a
nyomáskorrekció alkalmazása a különböző felhasználói kategóriákra a következőképpen
történik:
Felhasználói kategória
Lakossági nem
termokorrektoros mérő
Lakossági előre fizetős
mérő
Lakossági
termokorrektoros mérő

NyomásHőfok-kompenzáció
korrekció Mérővel
Képlettel
X
X
X

X
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Lakossági
termokorrektoros előre
fizetős mérő
Nem lakossági 100
mbar mérési nyomás
alatti mérő
Nem lakossági 100
mbar mérési nyomás
feletti mérő

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A hőfok-kompenzáció történhet:
 hitelesített, hőfok-kompenzációval ellátott fogyasztásmérő berendezéssel,
 a mérési helyen, hitelesített mérőeszközzel mért földgáz hőmérsékletnek, a
mérési időszakra vonatkoztatott mért értékével,
 hitelesített mérőeszközzel történő hőmérsékletmérés hiányában
átszámítással, mérési időszakra vonatkoztatott átlagérték alkalmazásával.
A szabadba telepített fogyasztásmérő berendezés esetén az Országos
Meteorológiai Szolgálat által a szolgáltatási terület településeire megadott
havi átlagértékkel, mely értékeket az elosztó a honlapján tájékoztató
jelleggel publikál. Ez a korrekció csak a fenti táblázatban megjelölt
felhasználói kategóriákban alkalmazható. (képlettel történő hőfokkompenzáció)
Nyomáskorrekció történhet:
 a mérési helyen, hitelesített mérőeszközzel a mérési időszakra
vonatkoztatott mért, gáz túlnyomás értékkel (Δp) és légköri nyomás (pb)
értékkel,
 hitelesített mérőeszközzel történő légköri nyomás mérésének hiányában
átszámítással, a mérési időszakra vonatkoztatott átlagérték alkalmazásával.
A szabadba telepített fogyasztásmérő berendezés esetén az Országos
Meteorológiai Szolgálat által a szolgáltatási terület településeinek, adott
magasságsáv tartományra megadott havi átlagértékkel, mely értékeket az
elosztó a honlapján tájékoztató jelleggel publikál.
A Földgázelosztó a nyomáskorrekció alkalmazásakor az ezzel kapcsolatos MKEH
állásfoglalásnak megfelelően jár el.
A szolgáltatási területén található minden egyes település legmagasabb gázvételezési
pontján geodéziai beméréssel meghatározásra kerültek a „Balti” tengerszint feletti
magasságok. Az Országos Meteorológiai Szolgálat ezeknek a magassági értékeknek
ismeretében havi rendszerességgel küldi a hiteles mérőeszközzel mért, az elszámolási
helyre jellemző, az elszámolási időszakra vonatkozó átlagos barometrikus nyomást mbarban. (A fenti összefüggésben a pb jelű tényező.) A nyomáskorrekció alkalmazásakor ehhez
az értékhez kerül hozzáadásra p üzemi túlnyomás (kalibrálással, illetve műszaki
eszközökkel garantált, a gázkészülékek biztonságos üzemeltetéséhez előírt
minimumnyomás értékek: 25 mbar, illetve 85 mbar).
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A Földgázelosztó a kompresszibilitási tényezőt csak 100 mbar mérési nyomás felett
alkalmaz.

Fogyasztásmérő berendezés névleges kapacitásának átszámítása
gáztechnikai normálállapotú kapacitásra
Ha a fogyasztásmérő berendezés 100 mbar-nál nagyobb üzemi nyomású szakaszba került
beépítésre, a Földgázelosztó jogosult a fogyasztásmérő berendezés névleges kapacitását
gáztechnikai normálállapotra átszámítani.
A számítás a Vhr. 1. számú melléklet 11.11. pontban foglalt előírást figyelembe véve az
AGA-8 szabvány szerint, illetve az Országos Mérésügyi Hivatal K-90/1992. számú
állásfoglalása alapján történik:

Gázmérő gáztechnikai normál állapotú kapacitása =

pü
a gáz fogyasztásmérő berendezésnél mért havi átlagos nyomása, [mbar]
hiányában a minimális nyomás (abszolút)
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5. számú melléklet: Szerződésminták
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RENDSZERHASZNÁLATI KERETSZERZŐDÉS / SZERZŐDÉS
(gázévre, gázév negyedévére, gázév hónapjára, gázév napjára vonatkozóan)

amely létrejött egyrészről
cégnév:
székhely:
cégjegyzékszám:
adóigazgatási azonosító:
telefon/fax:
pénzforgalmi jelzőszám:
e-mail cím:
honlap megnevezése:
Informatikai Platform:
mint elosztói engedélyes (a továbbiakban: Elosztó)
másrészről
Név / cégnév:
Lakcím / székhely:
cégjegyzékszám:
Adószám:
telefon/fax:
pénzforgalmi jelzőszám:
számlázási cím:
levelezési cím:
e-mail cím:
honlap megnevezése:
Természetes személy esetén:
Anyja neve:
Szül. hely, idő:
Szem. Ig szám.:
mint Rendszerhasználó
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
1. A szerződés tárgya
A Rendszerhasználati szerződés a Rendszerhasználó, illetve saját fogyasztása mértékéig a
földgáz-kereskedelmi és elosztóhálózat-használati szerződéssel rendelkező, vagy a földgázt
földgáz-kereskedelmi szerződés nélkül, egyéb módon beszerző, de elosztóhálózathasználati szerződéssel rendelkező Rendszerhasználóként eljáró felhasználó (= saját jogon
eljáró felhasználó), illetve a földgázelosztó-hálózatba földgázt betápláló földgáztermelő
(továbbiakban egységesen: „Rendszerhasználó”) és az Elosztó között létrejött szerződéses
jogviszony.
A jogviszony alapján az Elosztó biztosítja a vele közvetlenül szerződő – földgázkereskedelmi szerződéssel rendelkező és az elosztóhálózat használatának jogával szerződés
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alapján bíró - felhasználó, vagy a földgázkereskedő/egyetemes szolgáltató által ellátott
azon felhasználók ellátásához szükséges elosztóhálózati kapacitást, mely felhasználók
vonatkozásában
a
földgázkereskedőnek/egyetemes
szolgáltatónak
földgázkereskedelmi/egyetemes szolgáltatási szerződése van, és az általa ellátott felhasználók
elosztóhálózat-használatának joga rendezett.
Földgáztermelővel kötött Rendszerhasználati szerződés esetében az Elosztó biztosítja a
földgáztermelő általi betápláláshoz szükséges, a betáplálási-kiadási ponton a
földgáztermelő által lekötött kapacitást.
A Rendszerhasználati szerződés alapján az Elosztó a Rendszerhasználó részére közvetlenül
az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
a) a földgáz elosztóvezetéken lekötött és a szerződésben rögzített kapacitásának
rendelkezésre bocsátása
b) a jogszabályokban, valamint az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban
(továbbiakban:ÜKSZ) meghatározott adatszolgáltatások és nyilvántartások vezetése
c) a szerződéses jogviszonnyal összefüggő díjak számlázása.
A Rendszerhasználó jelen szerződés keretein belül a saját, vagy az általa ellátott
felhasználók gázfelhasználásaihoz szükséges, az Elosztó által üzemeltetett földgázelosztóvezetékeken és azok berendezésein fennálló elosztóvezetéki kapacitást a 2. pontban
szereplő időszakra leköti. A lekötött kapacitások mértékéig az Elosztó biztosítja a földgáz
szállítását a földgázelosztó-hálózaton. A földgázelosztó-hálózat betáplálási pontjai átvételi,
a felhasználói végpontok felhasználási helynek minősülnek.
A fentiek alapján az Elosztó a földgázelosztói hálózat belépési pontjain – melyek a 2.
számú mellékletben meghatározott gázátadó állomások kilépési pontjai – átveszi a
Rendszerhasználó/Felhasználó tulajdonában álló földgázt és azt továbbítja (elosztja) a
Rendszerhasználó által ellátott felhasználók, vagy a Rendszerhasználóként eljáró
felhasználó részére, majd átadja azt a földgázelosztó-hálózat kilépési pontjain. A
Rendszerhasználó, illetve az általa ellátott felhasználók adatait, a felhasználási hely
jellemzőit ugyancsak a 2. számú melléklet tartalmazza.
2. A Felek kötelesek a vonatkozó jogszabályokban, ÜKSZ-ben, az Elosztó
Üzletszabályzatában meghatározott, a Felekre vonatkozó adatszolgáltatási
kötelezettségeknek, előírásoknak, információk szolgáltatásainak az előírtak szerint
eleget tenni. Felek tényként rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződést határozatlan
időtartamra kötik meg, úgy a Rendszerhasználó a 2. számú mellékletben írt adatok
kitöltésével köteles minden egyes gázévre, mint a szerződés hatálya alatti külön
szerződéses időszakokra - a jogszabályokban és szabályokban írtak szerinti
határidőkben - külön előterjeszteni a lekötési igényeit, melynek pontos mértékében a
Felek a gázév kezdetéig megegyezni kötelesek. Amennyiben a Rendszerhasználó
határidőben nem tesz eleget a következő gázévre vonatkozó lekötési kötelezettségének,
úgy az Elosztó jogosult a jelen szerződést a lekötéssel rendezett gázév utolsó napjára
azonnali hatállyal felmondani.
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés hatálya alatt a Rendszerhasználó a
földgázelosztói rendszeren a felhasználási hely(ek) szabad kapacitásait gázévre és/vagy
gázév negyedévére és/vagy gázév hónapjára és/vagy gázév napjára jogosult lekötni a 2.
számú mellékletben írt adatok kitöltésével, a jelen Szerződésben, a vonatkozó
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jogszabályokban, az ÜKSZ-ben és az Elosztó Üzletszabályzatában meghatározottak
szerint.
3.

A szerződés hatálya, hatályba lépésének feltétele, a szolgáltatás megkezdésének
időpontja

1. verzió, amikor nincsen hatályba léptető feltétel:
3.1.

Jelen szerződés …………………. napján lép hatályba, / és
…………………………………………….. napjáig tart/határozatlan időre szól.

(a szerződés időtartama opcionális)

3.2.

A szolgáltatás megkezdésének időpontja: …………………………………..

2. verzió, amikor van hatályba léptető feltétel:
3.3.

Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a Rendszerhasználó az
Elosztó részére rendelkezésére bocsássa/biztosítsa a 4. pontban írt szerződéses
biztosítékot.

3.4.

Amennyiben a Rendszerhasználó az Elosztó részére rendelkezésére
bocsátja/biztosítja a 4. pontban írt szerződéses biztosítékot, úgy a jelen
szerződés ……………………………………………….. lép hatályba/ és
…………………………………………….. napjáig tart/határozatlan időre szól.

(a szerződés időtartama opcionális)

4.

3.5.

Amennyiben a 3.4. pontban meghatározott időpontig nem lép hatályba a jelen
szerződés, úgy utóbb aznap lép hatályba, amikor a Rendszerhasználó a 4.
pontban írt szerződéses biztosítékot az Elosztó részére rendelkezésre
bocsátja/biztosítja.

3.6.

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés hatályba lépésének végső
időpontja ………………..……………. napja. Amennyiben eddig az időpontig
a jelen szerződés nem lépett hatályba, úgy a Felek a jelen szerződést véglegesen
hatálytalannak és megszűntnek tekintik.

3.7.

A szerződés hatályba lépésének feltételével, a szolgáltatás megkezdésének
időpontja: ………………………………...

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Rendszerhasználó az alábbi
szerződéses biztosítékot köteles nyújtani, melynek az Elosztó részére történő
rendelkezésre bocsátása/biztosítása a jelen szerződés hatályba lépésének a
feltétele (a 3. pont 2. verziója esetén):
…………………………

5.

Minőségi előírások

Az Elosztó vállalja, hogy az általa szállított földgáz minősége és szagosítása megfelel a
mindenkor érvényben lévő szabvány előírásainak.
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6.

Fizetési mód (megfelelő aláhúzandó)
Pénzintézeti átutalás
Azonnali beszedési megbízás
Csoportos beszedési megbízás

7.

A szerződés teljesítése során képviseletre jogosult megbízottak
Név:
Telefon/fax:
E-mail:
Rendszerhasználó részéről:
Név:
Telefon/fax:
E-mail:
7.1.

A Rendszerhasználó részéről a korlátozás végrehajtásáért felelős
megbízott neve és kiértesítési lehetőségek:
Munkaidő alatt:
Munkaidő után:
Név:
Telefon:
Telefax:
Email

7.2.

Operatív kapcsolattartó:
Elosztó részéről:

A Rendszerhasználó
részéről:

Név:
Telefon:
Telefax:
e-mail:
8.

Egyéb rendelkezések
8.1.

A jelen szerződés hatályba lépésével egyidejűleg automatikusan, külön
nyilatkozat, vagy egyéb jogi aktus nélkül hatályát veszti(k) a Felek között
hatályban lévő, a jelen szerződés tárgyával azonos tárgykörű egyéb
megállapodás(ok).

8.2.

Szerződő Felek a 2. számú mellékletben rögzítik az átadás-átvételi pontokon
meglévő hálózati névleges nyomás értékét, továbbá a felhasználási helyen
felszerelt, az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő berendezés és
tartozékainak, azonosítóinak felsorolását.
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A leolvasási gyakoriság az Üzletszabályzatban rögzítettek szerint történik, amennyiben
erről a Felek másként nem állapodnak meg.
8.3.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Általános Szerződési
Feltételek (ÁSZF) és az Elosztó Üzletszabályzatának, illetve a vonatkozó
jogszabályok, és az ÜKSZ rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal,
hogy az Elosztó fenntartja a jogot arra, hogy az ÁSZF-et egyoldalúan
módosítsa, melyről az Üzletszabályzatában írtak szerint köteles a másik felet
értesíteni.
A Rendszerhasználó a jelen szerződés aláírásával az Elosztó
Üzletszabályzatának rendelkezéseit, valamint az Üzletszabályzatnak és egyben
a jelen szerződésnek a mellékletét képező ÁSZF-ben foglaltakat - az azokban
foglalt rendelkezések megismerése után - magára nézve kötelező érvényűnek
elfogadja, egyben a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, és ugyancsak
elfogadja, hogy az általa megismert ÁSZF a jelen szerződés részét képezik.
Az Elosztó Üzletszabályzata és az annak részét képező ÁSZF mindenkor
hatályos szövege az Elosztó ügyfélszolgálati irodáiban, valamint elektronikusan
az Elosztó honlapján (www.eon.hu) hozzáférhető és megtekinthető.
Amennyiben a jelen szerződésben és ÁSZF-ben szabályozott rendelkezések
vonatkozásában az irányadó jogszabályok az ÁSZF-ben írtakra is kiható
kötelező hatállyal megváltoznak, úgy a jelen szerződésben és ÁSZF-ben
foglaltakra a módosult jogszabályok rendelkezései az irányadóak a módosult
jogszabályok hatálybalépését követően.
A jelen megállapodás a szerződés valamennyi feltételét tartalmazza, a jelen
írásbeli szerződésbe nem foglalt korábbi megállapodások és azokhoz
kapcsolódó szerződési gyakorlatok hatályukat vesztik. A jelen szerződés
hatályba lépésével a Szerződő Felek között korábban létrejött,
kapacitáslekötésre vonatkozó korábbi szerződés - az abból származó teljes körű
elszámolási kötelezettségek és igényekre vonatkozó jogosultságok fenntartása
mellett - automatikusan a hatályát vesztette, a Szerződő Felek közötti
kapacitáslekötésre vonatkozó szerződéses jogviszonyt a jelen szerződés
rendelkezései szabályozzák.

Kelt:

Kelt:

………………………………..
Elosztó

………………………………..
Rendszerhasználó

Melléklet:
1. számú melléklet: Általános Szerződési Feltételek
2. számú melléklet: Kapacitáslekötésre és az elosztásra vonatkozó alapadatok
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Általános szerződési feltételek
(Rendszerhasználati szerződéshez/Keretszerződéshez, továbbiakban:
„Rendszerhasználati szerződés”)

1. A szerződés tárgya
A Rendszerhasználati szerződés a Rendszerhasználó, illetve saját fogyasztása mértékéig a
Rendszerhasználati szerződés feltételeinek teljesítésére képes, egyben földgázkereskedelmi és elosztóhálózat-használati szerződéssel rendelkező Rendszerhasználóként
eljáró felhasználó (= saját jogon eljáró felhasználó), illetve a földgázelosztó-hálózatba
földgázt betápláló földgáztermelő (továbbiakban egységesen: „Rendszerhasználó”) és az
Elosztó között létrejött szerződéses jogviszony.
A Rendszerhasználó a jelen szerződés keretein belül a maga, vagy az általa ellátott, részére
erre a célra megbízást adott felhasználók gázfelhasználásaihoz szükséges, az Elosztó által
üzemeltetett földgázelosztó-hálózaton és azok berendezésein fennálló elosztóvezetéki
kapacitást a Szerződés 2. pontjában szereplő szerződéses időszakokra leköti. A lekötött
kapacitások mértékéig az Elosztó biztosítja a földgáz szállítását a földgázelosztóhálózaton. A földgázelosztó-hálózat betáplálási pontjai átvételi, a felhasználói végpontok
felhasználási helynek minősülnek.
A Felhasználóval létrejött elosztóhálózat használati szerződéses jogviszony alapján az
Elosztó a földgáz továbbítását és elosztását végzi az Elosztó üzemeltetésében álló
földgázelosztó-hálózaton keresztül a Rendszerhasználó, illetve az általa ellátott
felhasználók részére a jelen szerződésben lekötött, a földgázelosztó-hálózat végponti
kapacitás mértékéig, az Elosztó Üzletszabályzatában, a vonatkozó jogszabályokban, illetve
az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban (továbbiakban: ÜKSZ) foglaltak
figyelembevételével.
Amennyiben a földgázkereskedő Rendszerhasználó olyan új felhasználót, illetve
felhasználási helyet kíván ellátni, amely azt megelőzően szerződés nélküli
rendszerhasználat keretében vételezett földgázt a földgázelosztói rendszerről, vagy a saját
jogon eljáró felhasználó Rendszerhasználó vételezett szerződés nélkül a földgázelosztói
rendszerről, akkor a szerződés nélküli rendszerhasználó által kezdeményezett
elosztóhálózat-használati szerződés megkötését a Földgázelosztó jogosult a megtagadni
az Üzletszabályzatának a 8.7.2. pontjában írtak nem teljesülése esetén, mely alapján
(elosztóhálózat-használati szerződés hiányában) az Elosztó jogosult megtagadni a
rendszerhasználati
szerződés
megkötését/módosítását
a
szerződés
nélküli
rendszerhasználattal érintett felhasználási helyre vonatkozóan.
A vonatkozó jogszabályokban, ÜKSZ-ben, az Elosztó Üzletszabályzatában meghatározott,
a Felekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségek, előírások, információk egységes
keretben történő összefoglalását a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező
adatforgalmi megállapodás rögzíti.
A Rendszerhasználati szerződés megkötésére az ÜKSZ, a vonatkozó jogszabályok tartalmi
előírásainak megfelelően kerül sor, a szerződés az ÜKSZ-ben, illetve a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott és a Felek által teljesített kapacitás lekötés folyamatának,

38

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.
Földgázelosztói Üzletszabályzat

Mellékletek

mint eljárásnak alapul vételével jön létre és tartalmazza a ténylegesen lekötött és teljesíteni
vállalt kapacitásokat, továbbá a kapacitások felhasználásának szabályait.
A Rendszerhasználati szerződés megkötésével a Rendszerhasználó az Elosztó
üzletszabályzatában foglaltakat és az ÜKSZ mindenkori rendelkezéseit elfogadja, egyben
tudomásul veszi, hogy a Rendszerhasználati szerződésben és az ÁSZF-ben nem
szabályozott kérdésekben az Elosztó üzletszabályzatának és az ÜKSZ-nek, valamint a
vonatkozó jogszabályoknak a rendelkezései az irányadóak.
2. Elosztó kötelezettsége
Az Elosztó a Rendszerhasználati szerződés alapján köteles arra, hogy a jogviszony
tárgyának
megfelelően
a
földgázelosztó-hálózat
betáplálási
pontjain
a
Rendszerhasználó/Felhasználó tulajdonában álló vezetékes földgázt a szállítói
engedélyestől átvegye és azt az elosztórendszer kiadási pontjain a Rendszerhasználó saját,
vagy az általa ellátott felhasználók felhasználási helyeire továbbítsa a lekötött kapacitásuk
mértékéig.
Földgáztermelővel kötött Rendszerhasználati szerződés esetében az Elosztó a betáplálásikiadási ponton biztosítja - a földgáztermelő által kitermelt földgáz értékesítése érdekében a földgáztermelő által lekötött kapacitást.
Az Elosztó alapfeladatára vonatkozó kötelezettségeket az Elosztó Üzletszabályzata
tartalmazza.

3. Rendszerhasználó kötelezettsége
A Rendszerhasználó köteles figyelembe venni a Rendszerhasználati szerződésben
foglaltakat, a vonatkozó jogszabályok, az ÜKSZ rendelkezéseit és az Elosztó mindenkor
hatályos üzletszabályzatát. A Rendszerhasználó kijelenti, hogy ismeri ezen
dokumentumokat, és az azokban foglalt előírásokat és kötelezettséget vállal arra, hogy a
fent hivatkozott előírásokat betartja, annak megfelelően jár el.
A Rendszerhasználó köteles megadni a maga, vagy az általa ellátott felhasználók
egyetemes szolgáltatási/földgáz-kereskedelmi szerződéseiben szereplő azonosító és
gázforgalmi adatokat, a felhasználók személyére vonatkozó azonosító adatokat, a
felhasználók felhasználás helyeivel kapcsolatos adatokat is beleértve, egyebekben ezek
változását.
A Rendszerhasználó köteles az Elosztó írásbeli megkeresésében előírt formátumban
(nyomtatványon) és módon (pl. elektronikusan) kézhez vételétől számított 8 (nyolc) napon
belül, az Elosztó részére megadni minden olyan adatot és információt:


amely a szerződésszerű teljesítéshez,



jogszabályok, szabályzatok vonatkozó előírásaihoz



az együttműködő földgázrendszer folyamatos és biztonságos üzemeltetéséhez



a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kért adatszolgáltatáshoz
szükséges.
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A Rendszerhasználó köteles az ÜKSZ-ben szabályozott módon és eljárás alapján a
nominálási feladatokat elvégezni, az erre vonatkozó adatszolgáltatásnak eleget tenni. A
nominálási tevékenységért a földgázelosztó-hálózaton a Rendszerhasználó felel a maga,
vagy az általa ellátott felhasználók fogyasztása vonatkozásában. A nominálással
kapcsolatos kötelezettségszegések esetén az Elosztó az ÜKSZ-ben meghatározott
jogkövetkezmények alkalmazására és beavatkozásokra, intézkedésekre jogosult.
Amennyiben nem egyetemes szolgáltató Rendszerhasználó köti meg az Elosztóval az
adott felhasználási helyre a Rendszerhasználati szerződést, melynek keretében leköt a
felhasználási helyre vonatkozóan kapacitást, úgy az Elosztó a lekötés tényét akként
jogosult értelmezni, hogy a Rendszerhasználó a felhasználótól átvállalta az
elosztóhálózat-használati szerződésből eredő rendszerhasználati díjak és egyéb fizetési
kötelezettségek (kamatok, kötbér, pótdíj stb., továbbiakban egységesen:
„rendszerhasználati díjak”) közvetlen fizetését az Elosztó részére, mely alapján a
Rendszerhasználó részére történik a rendszerhasználati díjak számlázása, melynek
kiegyenlítésére a Rendszerhasználó köteles.
Az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók
után fizetendő rendszerhasználati díjaknak az Elosztó részére történő fizetésére az
egyetemes szolgáltató Rendszerhasználó a jogszabály erejénél fogva köteles.
Amennyiben
az
elosztóhálózat-használati
jogviszonyból
alapján
fizetendő
rendszerhasználati díj megfizetését a Rendszerhasználó vállalja, a Felhasználó és a
Rendszerhasználó egyetemlegesen felelnek a rendszerhasználati díj megfizetéséért az
Elosztó irányába.
Földgáztermelővel kötött Rendszerhasználati szerződés esetében a földgáztermelő köteles
fizetni az Elosztó részére a rendszerhasználati díjakat.

4. A kapacitások lekötésének és a lekötött kapacitás felhasználásának szabályai
A Rendszerhasználati szerződés hatálya alatt a Rendszerhasználó a földgázelosztói
rendszeren a felhasználási hely(ek) szabad kapacitásait gázévre és/vagy gázév negyedévére
és/vagy gázév hónapjára és/vagy gázév napjára jogosult lekötni a 2. számú mellékletben írt
adatok kitöltésével, a Rendszerhasználati szerződésben, a vonatkozó jogszabályokban, az
ÜKSZ-ben és az Elosztó Üzletszabályzatában meghatározottak szerint.
A lekötött kapacitást az ÜKSZ-ben, a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak
megfelelően, valamint a Rendszerhasználati szerződés alapján lehet felhasználni. A
kapacitást csak a földgázelosztó-hálózathoz való csatlakozás feltételei alapján, a
csatlakozás feltételeinek megfelelő kapacitás mértékig lehet igénybe venni a felhasználók
és az Elosztó között létrejött elosztói csatlakozási szerződések szerint.
A kapacitás felhasználásának feltétele, hogy a Rendszerhasználó Rendszerhasználati
szerződéssel rendelkezzen az Elosztóval a kapacitások igénybevételének kezdő időpontját
megelőzően a vonatkozó jogszabályi előírások szerint.
Kapacitást csak a Rendszerhasználati szerződéssel érintett felhasználási hely(ek)re
vonatkozó vásárolt kapacitás mértékéig lehet lekötni. A kapacitás-lekötés a földgázelosztóhálózat betáplálási (gázátadó állomások kilépési) pontjára és a földgázelosztó-hálózat
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kiadási pontjára (a felhasználási helyre), illetve földgáztermelő betáplálás esetén a
betáplálási pontra történik.
4.1. Éves kapacitáslekötés
A rendszerhasználó minden év augusztus első hétfőjéig adhat be a következő gázévre
vonatkozóan éves kapacitáslekötési kérelmet a földgázelosztó rendszer kiadási pontjaira.
Az éves kapacitások lekötésének időtartama egy gázév. A kapacitáslekötési időszak a
gázév kezdőnapján, október 1-én reggel 06:00 órakor kezdődik és a következő gázév első
napján, október 1-én reggel 06:00 órakor zárul.
4.2. Gázéven belüli nem téli fogyasztási időszaki kapacitás lekötés
A rendszerhasználó minden gázév kezdetét megelőző 21. napig adhat be a következő
gázévre vonatkozó nem téli fogyasztási időszaki kapacitáslekötési kérelmet a
földgázelosztó rendszer kiadási pontjaira.
A gázéven belüli nem téli időszaki kapacitáslekötés feltételeit az Áralkalmazási rendelet
tartalmazza.
4.3. Negyedéves kapacitáslekötés
A rendszerhasználó december, március, június és szeptember első hétfőjéig (amennyiben
ünnepnapra esik, akkor a kapacitáslekötés záró időpontja az azt követő munkanap) adhat
be kapacitáslekötési kérelmet egy adott negyedévre vonatkozóan.
A kapacitás lekötésének időtartama a naptári negyedév első gáznapjának kezdetétől a
következő naptári negyedév első gáznapjának kezdetéig tart az alábbiak szerint:
-

január 01. reggel 06:00 óra – április 01. reggel 06:00-ig

-

április 01. reggel 06:00 óra – július 01. reggel 06:00-ig

-

július 01. reggel 06:00 óra – október 01. reggel 06:00-ig

-

október 01. reggel 06:00 óra – január 01. reggel 06:00-ig

4.4. Havi kapacitáslekötés
A rendszerhasználó a tárgyhónap első napját megelőző ötödik munkanapig adhat be havi
kapacitáslekötési kérelmet az elérhető szabad kapacitásokra.
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A kapacitások lekötésének időtartama egy hónap. A kapacitáslekötési időszak mindig a
kapacitáslekötési kérelemben megadott hónap 1. napján reggel 06:00 órakor kezdődik és a
lekötési időszak utolsó napját követő reggel 06:00 órakor ér véget.
4.5. Napi kapacitáslekötés
A rendszerhasználó az adott gáznap előtti gáznap 16:30 óráig adhat be kapacitáslekötési
kérelmet az elérhető szabad kapacitásokra.
A kapacitáslekötési időszak mindig a szerződésben szereplő gáznap reggel 06:00 órakor
kezdődik és az azt követő gáznap reggel 06:00 órakor ér véget.
4.6. Napon belüli kapacitáslekötés
A kapacitáslekötési időszak mindig a szerződésben szereplő gáznap szerződésben szereplő
gázórájában kezdődik és az azt követő gáznap reggel 06:00 órakor ér véget.
A rendszerhasználó a gáznap kapacitásigénnyel érintett óráját megelőző harmadik óra első
fél órájában adhat be kapacitáslekötési kérelmet az elérhető szabad kapacitásokra.
4.7. Kapacitáslekötéshez tartozó egyéb részletszabályok
Ha a felhasználó földgáz-kereskedelmi szerződése a gázév zárónapján szűnik meg, a
felhasználó ettől kezdődően rendelkezhet a kapacitáslekötési jogával, ha a gázév közben
szűnik meg, akkor e naptól rendelkezhet a lekötött kapacitásával.
A lekötött, de ki nem használt kapacitások az ÜKSZ-ben és a vonatkozó jogszabályokban
foglaltak szerint kezelendők.
Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen Rendszerhasználati szerződés hatálya alatt az egyes
felhasználási helyekre vonatkozó Rendszerhasználó általi kapacitás-lekötéseket az érintett
felhasználási hely vonatkozásában önálló rendszerhasználati szerződéses jogviszonynak
tekintik az egymás közötti kapcsolatukban. Így amennyiben valamely felhasználási hely
tekintetében nem történik rendszerhasználói lekötés, akkor az érintett felhasználási helyre
vonatkozóan úgy kell tekinteni, hogy az adott felhasználási helyre vonatkozóan a
felhasználót ellátó Rendszerhasználó, vagy a saját jogon eljáró felhasználó, mint
Rendszerhasználó nem rendelkezik Rendszerhasználati szerződéssel. Emiatt az érintett
felhasználási helyen a bekapcsolás, a földgázelosztási szolgáltatás megkezdése
megtagadható, illetve a földgázelosztási szolgáltatás felfüggeszthető az Elosztó által a GET
16. § (1) g. pontja alapján.
5. Hozzáférési kérdések
A Rendszerhasználók a földgázelosztó-hálózathoz történő hozzáférés szabályait az Elosztó
Üzletszabályzata, továbbá a vonatkozó jogszabályi előírások és az ÜKSZ tartalmazzák.
6. Mérés, elszámolás
6.1.
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A mérés és elszámolás szabályait az Elosztó Üzletszabályzata, továbbá a vonatkozó
jogszabályi előírások és az ÜKSZ tartalmazzák.
Adott felhasználási helyen (POD) felszerelt fogyasztásmérő berendezés rendkívüli
leolvasása iránti igényt - a felhasználó ilyen igényén túl - a Rendszerhasználó is jogosult
közvetlenül előterjeszteni az Elosztó irányába, de ebben az esetben a rendkívüli leolvasás
költségeit a Rendszerhasználó köteles viselni az Elosztó irányába.
6.2. Korrekciós elszámolás

Az Elosztó és a Rendszerhasználó kötelesek egymás között rendezni a Rendszerhasználó
által ellátott profilos felhasználókra vonatkozó allokálás és a tényleges felhasználói
mérőleolvasás eltéréséből adódó különbözetet (= korrekciós elszámolás).
Az Elosztó és a Rendszerhasználó a korrekciós elszámolás során az ÜKSZ 2.5.4.102.5.4.14. pontjaiban írtak alapján járhatnak el.

7. A szolgáltatás díja és fizetési feltételek a felhasználót ellátó, valamennyi
rendszerhasználati díjtételt az Elosztó részére egységesen fizető egyetemes
szolgáltató/földgázkereskedő, illetve Rendszerhasználóként eljáró felhasználó (=
saját jogon eljáró felhasználó) esetében (továbbiakban egységesen:
„Rendszerhasználó”)
A Rendszerhasználó köteles megfizetni az
-

elosztási rendszerhasználati díjakat:
o

elosztási átalánydíjat,

o

elosztási alapdíjat,

o

elosztási kapacitásdíjat,

o

elosztási forgalmi díjat,

o

elosztási átszállítási díjat.

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Elnökének vonatkozó rendelete
(RHD-rendelet) szerint,
-

valamint a jogszabályokban (beleértve az RHD-rendeletet is), az Elosztó
Üzletszabályzatában meghatározott egyéb díjakat:
o Kötbér
o Pótdíj
o Utólagos kapacitásdíj
o fizetési kötelezettsége esetén a 6.2. szerinti korrekciós díjakat

A Rendszerhasználó köteles továbbá a külön díj ellenében megrendelt szolgáltatás díját is
megfizetni az Elosztó részére.
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A Rendszerhasználó által fizetendő rendszerhasználati díjak fizetési kötelezettsége jelen
szerződés 3. pontjában írt szolgáltatás megkezdésének időpontjával azonos.
7.1. A számlázás rendje
A rendszerhasználati díjak hatósági ármegállapítás körébe tartoznak, annak alkalmazási
feltételeit a Földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény felhatalmazása alapján a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Elnöke külön rendeletben (RHD-rendelet)
határozza meg. A Szerződő Felek a Rendszerhasználati szerződés alapján az Elosztót
megillető elosztási díjat, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Elnökének
mindenkor hatályos és érvényes rendelete (RHD-rendelet) alapján határozzák meg.
A számlázás általános rendje az alábbi:
 Felek az Áfa törvény 58. §-a szerint időszakonkénti elszámolásban állapodnak
meg. A számla teljesítési időpontja a mindenkor hatályos Áfa törvény alapján
kerül meghatározásra. elosztási átalánydíj és elosztási alapdíj: a számlázás
havonta történik, az aktuális havi számlában kerül elszámolásra.
 elosztási kapacitásdíj: havonta kerül kiállításra a tárgyhót megelőző hónapban
úgy, hogy az esedékessége a tárgyhó első napja legyen. Az Elosztó a
kapacitásdíjat az aktuális havi forgalmi számlában is elszámolhatja, a következő
esetekben:
o ha ugyanarra az időszakra nem adott ki külön elosztási kapacitásdíj
számlát
o ha a kapacitásdíj meghatározásához szükség van tényleges forgalmi
adatokra (pl.: november-december naparányos szezonális kapacitásdíj,
kapacitás túllépés, stb.)
o ha lekötési vagy egyéb ok (pl. árváltozás) miatt az elosztási kapacitásdíj
elszámolására van szükség
 elosztási forgalmi díj:
o havi leolvasású felhasználók esetében:
 a legalább 1 db távmérővel rendelkező felhasználók esetén: a
távmért mérőjére havonta, az adott hónapra vonatkozó allokált
gázmennyiségek alapján, nem távmért mérője esetében az allokált
mennyiségek alapján történik a számlázás. A számla legkésőbb a
tárgyhót követő hónap 20-ig kerül kibocsátásra.
 távmérővel nem rendelkező felhasználók esetében az allokált
mennyiség alapján történik a számla kiállítása. A számla
legkésőbb a tárgyhót követő hónap 20-ig kerül kibocsátásra az
Elosztó általi ütemezés szerint.

korrekciós elszámolásból eredő díj: számlázás a 6.2. pontban írtak szerint
történik.
A Rendszerhasználó jogosult az elosztási alapdíj, elosztási átalánydíj, az elosztási
kapacitásdíj és az elosztási forgalmi díj közvetített szolgáltatásként történő nyújtására azon
Felhasználók felé, akiknek a rendszerhasználati díjfizetési kötelezettségét a
Rendszerhasználó teljesíti az Elosztó irányába.
A tény leolvasott adatokról az Elosztó üzenetben tájékoztatja a Rendszerhasználót.
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A leolvasás meghiúsulása esetén az Elosztó jogosult becslés alapján megállapítani a
mérőállást és ez alapján kiállítani a számlát.
A Rendszerhasználók felé az Elosztó heti rendszerességgel, vagy a Rendszerhasználati
szerződésben meghatározott ütemezésben állítja ki a rendszerhasználati díjakról szóló
számlát, aminek fizetési határideje 10 nap.
Fizetési határidő minden esetben a számla kiállításának dátumától számítva értendő.
A fizetési kötelezettség nem, vagy késedelmes teljesítése esetén a Rendszerhasználónak,
(kivéve a 6.2. pont szerinti korrekciós elszámolásból eredő fizetési kötelezettséget) a
fizetési határidő lejártát követő naptól kezdődően a teljesítés napjáig terjedő időszakra, a
Ptk. szerinti mértékű késedelmi kamatot kell megfizetnie az Elosztó részére, továbbá - a
feltételek fennállása esetén - az Üzletszabályzatban írt egyéb jogkövetkezmények
alkalmazhatóak.
A számla benyújtását teljesítettnek kell tekinteni
 személyes átadás esetén az átadás igazolt időpontjában,
 futárszolgálat igénybevétele esetén a kézbesítés igazolt időpontjában,
 postai küldeményként kézbesítve a feladást követő 3. munkanapon,
 számítógépes továbbítás esetén - ideértve az elektronikus levél útján történő továbbítást
is - a címzetthez kézbesítés visszaigazolása mellett, a továbbítás napján.
Az Elosztó az olyan küldeményeket, melyekhez olyan jogkövetkezmény tartozik, amely
miatt az Elosztó indokoltnak tartja (pl. felfüggesztés, kikapcsolás), tértivevényes levélben,
vagy egyéb igazolt átadást biztosító módon küldi meg a Rendszerhasználónak.
Ha a Tértivevényes Ajánlott Küldemény kézbesítése azért volt sikertelen, mert a posta a
küldeményt “nem kereste”, “az átvételt megtagadta”, „meghalt”, „címzett elköltözött”,
„címzett ismeretlen”, „cég megszűnt” vagy postaláda hiányára utaló jelzéssel adta vissza
az Elosztónak, akkor a küldeményt – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés
megkísérlésének napját követő tizedik munkanapon kézbesítettnek, a címzettel közöltnek
kell tekinteni akkor is, ha a küldeményről, vagy annak tartalmáról a címzett ténylegesen
nem szerzett tudomást. Amennyiben a kikapcsolási értesítés kézbesítése a fenti esetek
miatt sikertelen, a kikapcsolás végrehajtható.
Az Elosztó a hatályos jogszabályokban és az Üzletszabályzatában írt feltételek szerint, a
földgázelosztási szolgáltatás folytatását köteles szüneteltetni azokon a felhasználási
helyeken, amelyekre vonatkozóan az egyetemes szolgáltató/földgázkereskedő - a
felhasználóval kötött szerződése alapján, a felhasználó díjtartozása miatt - az Elosztónál ezt
kezdeményezi. A kezdeményezés jogszerűségét az Elosztó nem vizsgálja, a
kezdeményezést teljesíti, és ebben az esetben mindennemű felelősség az azt kezdeményező
egyetemes szolgáltatóé/földgázkereskedőé. Nem lakossági felhasználó esetén a
földgázelosztási szolgáltatás folytatásának szüneteltetése (kikapcsolás) előtt az Elosztó
nem köteles értesítést küldeni a felhasználónak, az értesítés kötelezettsége az illetékes
egyetemes szolgáltatóé/földgázkereskedőé.
A számla esedékességével, illetőleg a számla benyújtásának teljesítettségével kapcsolatos
jogvitákban, valamint a fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése tekintetében a polgári
jog szabályai értelemszerűen irányadóak.
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Az Elosztó a vonatkozó jogszabályok alapján jogosult kapacitástúllépés miatt pótdíjat
és/vagy utólagos kapacitásdíjat elszámolni a Rendszerhasználó felé. A pótdíjakra és/vagy
utólagos kapacitásdíjra vonatkozó számla, valamint a gázév negyedévi/havi/napi/gáznapon
belüli kapacitáslekötés díjára vonatkozó számla az alap- vagy kapacitásdíj, illetve forgalmi
díj számlával együtt kerül kiállításra a Rendszerhasználó számára, aki a pótdíj számláját és
a gázév negyedévi/havi/napi/gáznapon belüli kapacitáslekötés díjára vonatkozó számlát az
elosztói alap- vagy kapacitásdíj, illetve forgalmi díj számlájával együtt köteles
kiegyenlíteni. Amennyiben a pótdíj - bármely jogcímen - és/vagy havi, napi és gáznapon
belüli kapacitáslekötés díjára vonatkozó számla külön kerül kiszámlázásra, úgy annak
kiegyenlítése a számla kiállításától számított 10 naptári napon belül esedékes.
A lekötött kapacitás túllépését az Elosztó az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint, az
Elosztó által cégszerűen aláírt elosztói nyilatkozattal - melyben szereplő értékek alapjául
az Elosztó által üzemeltetett távleolvasási rendszer által begyűjtött adatok szolgálnak, - ,
vagy egyéb dokumentummal alátámasztva igazolja a Rendszerhasználó részére a pótdíj
felszámítását megelőzően.
Amennyiben kötbér kerül megállapításra, úgy annak kiegyenlítése 10 naptári napon belül
esedékes.
A tárgyhavi allokáció lezárását követő speciális elszámolások alapján kibocsátott számlák
és azok teljesítése vonatkozásában a mindenkor hatályos ÜKSZ előírásai az irányadóak.

7.2. Számlakifogások intézésének rendje
Az Elosztó a számlareklamációkat, panaszokat köteles kivizsgálni. Ha a Rendszerhasználó
számlakifogással él, a számla visszautasításának okát egyértelműen és a konkrét tényeket
megjelölve kell írásban közölnie a számla kézhezvételét követő 3 munkanapon, de
legkésőbb a fizetési esedékességen belül. Az utólag indokolatlannak bizonyult
számlakifogás az eredeti fizetési határidőt nem módosítja és az esetleg így keletkező
fizetési késedelem után az Elosztó a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult.
A jogszabályi előírásoktól és jelen szerződéstől eltérő módon kiállított számla
visszautasításából eredő késedelmes teljesítés nem szankcionálható.
A kifogás bejelentésének a számla kiegyenlítésére halasztó hatálya nincs, kivéve, ha a
számla összege az előző év azonos időszakára vetített díj 150%-át meghaladja. Előző év
azonos időszakának hiánya esetén a kifogás ellenére a számlát ki kell egyenlíteni.
Amennyiben a kifogás
számlahelyesbítésről.

jogosnak

bizonyult,

haladéktalanul

intézkedni

kell

a

Indokolt számlakifogás esetén a helyesbítő számla esedékessége a kiállítást követő 10.
naptári nap.

7.3. Fizetési mód
A fizetési mód a szerződésben kerül rögzítésre.
o Banki átutalás
o Azonnali beszedési megbízás
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o Csoportos beszedési megbízás
A fizetési mód az ügyfelek által pénzintézeti számlájukról egyedileg indított banki
átutalásokat foglalja magában. Minden egyedi esetben az átutalások fogadására az Elosztó
bankszámlája konkrétan megnevezésre kerül.
A fizetés azon a napon minősül teljesítettnek, amikor a fizetés összege az Elosztó
pénzintézeti számláján jóváírásra kerül.

7.4. Fizetési határidő
A 7.1 pontban foglaltak szerint, minden esetben a számla kiállításának dátumától számítva.
A fizetési kötelezettség nem, vagy késedelmes teljesítése esetén a Rendszerhasználónak a
Ptk. szerinti késedelmi kamatot kell megfizetnie az Elosztó részére, továbbá - a feltételek
fennállása esetén - az Üzletszabályzatban írt egyéb jogkövetkezmények alkalmazhatóak.
A 7. pont címében felsoroltakon kívüli esetekben a Szerződő Felek külön írásbeli
megállapodás alapján kötelesek rendelkezni a számlázás díjáról és a fizetési feltételekről

8. Pénzügyi-ügyleti biztosíték
8.1. Szerződő Felek tényként rögzítik, hogy a Rendszerhasználati szerződés alapján az
egyes gázévekre szóló, illetve a gázéveken belüli valamennyi egyéb időtartamú (gázév
negyedévi, havi, napi, gáznapon belüli lekötések) rendszerhasználói kapacitáslekötésből
eredő elosztói követelések, valamint a 6.2. pontban írt korrekciós elszámolásból eredő
elosztói követelések biztosítására az Elosztó jogosult pénzügyi-ügyleti biztosíték
(továbbiakban: „szerződéses biztosíték”) igénylésére a Rendszerhasználótól a jelen (8.)
pontban írtak szerint.
Egy, vagy több gázévet is felölelő határozott, vagy határozatlan idejű Rendszerhasználati
szerződés esetében a Rendszerhasználó által a tárgyi gázév időszakára szóló, 8.6. pontban
írtak szerinti időtartamban biztosított szerződéses biztosíték, a Rendszerhasználónak a
tárgyi gázévre, illetve a tárgyi gázéven belüli egyéb lekötési időszak(ok)ra (gázév
negyedéve / gázév hónapja / gázév napja / gáznapon belüli lekötési időszak) szóló
valamennyi kapacitáslekötéséből és korrekciós elszámolásból (6.2. pont) eredő elosztói
követelés(eke)t biztosítja.
Amennyiben a gázév negyedévére/hónapjára/napjára szóló rendszerhasználói
kapacitáslekötésre vonatkozóan önálló határozott időtartamú Rendszerhasználói szerződés
jött létre a Felek között, akkor a szerződéses biztosíték a Rendszerhasználati szerződés
alapján történő kapacitáslekötésekből és korrekciós elszámolásból (6.2. pont) eredő
valamennyi elosztói követelés(eke)t biztosítja.
8.2.

Kockázatelemzés

Az Elosztó a Rendszerhasználati szerződés létrejöttét megelőzően és azt követően a
szerződés hatályának időtartama alatt bármikor jogosult a vele Rendszerhasználati
szerződést kötni kívánó, illetve Rendszerhasználati szerződést kötött Rendszerhasználó (a
jelen pont értelmében egységesen: „Rendszerhasználó”) kockázatelemzését (illetve
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korábban
elvégzett
kockázatelemzés
esetén
a
Rendszerhasználó
ismételt
kockázatelemzését) elvégezni a jelen Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező
Kockázatelemzési Szabályzat (továbbiakban: Kockázatelemzési szabályzat”) szerint. Ha a
kockázatelemzés eredményeképpen a Rendszerhasználó pénzügyi helyzetét és fizetési
képességét az Elosztó kockázatosnak értékeli, a Rendszerhasználati szerződés aláírását
és/vagy hatálybalépését, illetve a Rendszerhasználati szerződés hatályának időtartama alatt
elvégzett kockázatelemzés esetén a földgázelosztási szolgáltatás folytatását szerződéses
biztosíték adásához, vagy a már nyújtott szerződéses biztosíték típusának és/vagy
összegének módosításához, és/vagy a szerződéses biztosíték rendelkezéseinek
szigorításához kötheti az alábbi szabályok szerint.
Az Elosztó valamely szerződéses biztosíték megkötésével kapcsolatos döntése (beleértve a
kért biztosítéki fajtát is) a Kockázatelemzési Szabályzatban meghatározott paraméterek
szerint saját mérlegelési körébe tartozik, ezért döntését a Rendszerhasználó nem vitathatja.
Dönteni (a jelen Üzletszabályzatban meghatározott szankciókra tekintettel) csak abban a
tekintetben jogosult, hogy a kért biztosítékot megadja-e vagy sem.
Ha a Rendszerhasználó olyan földgázipari engedélyes, amelyre a vonatkozó jogszabályok
a működési engedély feltételeként pénzügyi biztosíték fenntartását írják elő, az Elosztó
szerződéses biztosíték nyújtására vonatkozó felhívása esetén nem hivatkozhat arra, hogy a
jogszabályban előírt biztosítékkal rendelkezik.
8.3.

A szerződéses biztosíték legalacsonyabb összege

A szerződéses biztosíték összegének a meghatározására vonatkozó szabályokat a
Kockázatelemzési Szabályzat tartalmazza.
8.4.

A szerződéses biztosíték formái és teljesítésük időpontja

Az Elosztó az alábbiakban meghatározott szerződéses biztosítékok bármelyikét kérheti a
szerződést megkötő Rendszerhasználótól.


Belföldi bank közreműködésével nyújtott biztosítékok



Belföldi székhellyel rendelkező minősített bank által kiadott bankgarancia, amely a
bank feltétel nélküli, visszavonhatatlan, át nem ruházható fizetési
kötelezettségvállalása, amelynek alapján a bank a földgázelosztó első felhívására az
alapjogviszony vizsgálata nélkül, és a szerződést megkötő Rendszerhasználó minden
további esetleges nyilatkozatára tekintet nélkül, a lehívási értesítő kézhezvételétől
számított három banki munkanapon belül átutalja a lehívásban foglalt összeget a
lehívásban megjelölt bankszámlára. Ha a Rendszerhasználati szerződés hatálya alatt a
lekötött kapacitások, vagy a forgalmazott mennyiségek módosításra kerülnek, a
Rendszerhasználó köteles a bankgarancia összegét ennek megfelelően módosítani.
Ha az Elosztó bankgarancia nyújtását írja elő, ezt a kötelezettséget azon a napon lehet
teljesítettnek tekinteni, amikor a szerződést megkötő Rendszerhasználó a fenti
követelmények közül valamennyinek megfelelő, az Elosztó által meghatározott
összeg fizetésére vonatkozó bankgarancia szabályszerűen aláírt eredeti példányát
átadja az Elosztónak.
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Belföldi székhellyel rendelkező minősített banknál vezetett bankszámlán elhelyezett
banki letét, amely a földgázelosztó, a Rendszerhasználó és a bank közötti
háromoldalú letéti szerződéssel jön létre, és amelyet a Rendszerhasználó a letéti
szerződésben meghatározott időpontig kizárólag a Rendszerhasználati szerződésből
származó fizetési kötelezettségeinek biztosítékaként használhatja fel, és amelynek
alapján a bank első felhívására az alapjogviszony vizsgálata nélkül és a
Rendszerhasználó minden további esetleges nyilatkozatára tekintet nélkül, a lehívási
értesítő kézhezvételtől számított három banki munkanapon belül átutalja a lehívásban
foglalt összeget a lehívásban megjelölt bankszámlára.
Ha az Elosztó banki letét rendelkezésre bocsátását írja elő, ezt a kötelezettséget azon
a napon lehet teljesítettnek tekinteni, amikor a Rendszerhasználó, a bank és az
Elosztó között az utóbbi által előírt letéti összegre vonatkozó letéti megállapodás
érvényesen és hatályosan létrejött, és a letét összegét a letéti megállapodásban
meghatározott bankszámlán jóváírták.

Ezen szabályok alkalmazásában „belföldi székhellyel rendelkező minősített bank”-nak
minősülnek a belföldi székhellyel rendelkező, és a Magyar Bankszövetség 2008. december
31-én, illetve az ezt követően összeállított tagsági listáján szereplő, legalább 50 mrdFt
mérlegfőösszeggel rendelkező pénzintézetek. Az Elosztó fenntartja magának a jogot arra,
hogy a pénzpiaci körülmények változása esetén a banki minősítés kritériumait
megváltoztassa.


Egyéb biztosítékok




A Rendszerhasználó által fizetett, Ptk. szerinti óvadék,
Az óvadékra vonatkozó kötelezettséget azon a napon lehet teljesítettnek
tekinteni, amikor a szerződést megkötő Rendszerhasználó, és az Elosztó között
az utóbbi által előírt óvadéki összegre vonatkozó óvadéki szerződés érvényesen
és hatályosan létrejött, és az óvadék összegét az óvadéki szerződésben
meghatározott bankszámlán jóváírták. A szerződéses biztosíték keretében
nyújtott óvadék összegét erre a célra fenntartott elkülönített bankszámlán tartja
az Elosztó, melynek költségei az Elosztót terhelik. Az óvadék összege
kizárólagosan csak a biztosítás tárgyát képező szerződéses jogviszonyból
származó követelések fedezetéül szolgálhat. A szerződéses jogviszony lezárását
követő elszámolást követően, az óvadék fel nem használt összege, a felek
közötti óvadéki szerződésben írtak szerinti szerződési feltételek
figyelembevételével visszafizetésre kerül a rendszerhasználó részére.
A Rendszerhasználó anyavállalata általi készfizető kezességvállalás,
amelynek esetében a Rendszerhasználó anyavállalata közjegyzői okirat
szabályszerű aláírásával visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy a
Rendszerhasználó fizetési kötelezettségének késedelme esetén az Elosztó első
felhívására annak kézhezvételétől számított 5 napon belül megfizeti a
Rendszerhasználó tartozását.
Az anyavállalat készfizető kezességvállalására vonatkozó kötelezettséget azon a
napon lehet teljesítettnek tekinteni, amikor a Rendszerhasználó az anyavállalata
által szabályszerűen aláírt készfizető kezességvállalásra vonatkozó
jognyilatkozat egy eredeti példányát az Elosztónak átadta. Az anyavállalati
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készfizető kezességvállalást kizárólag olyan anyavállalat részéről áll
módunkban elfogadni, amely európai székhellyel rendelkezik, az elmúlt 5
gazdasági évében rendelkezett leadott pénzügyi beszámolóval és legalább átlag
feletti hitelképességgel bír.
Az Elosztó fenntartja magának a jogot, hogy a Szerződő Felek szerződéses kapcsolatának
időtartama alatt bármikor, vagy amennyiben a Rendszerhasználó fizetési kötelezettségét
egymást követő 2 (kettő) számlázási ciklusban, vagy 6 (hat) hónapon belül 2 (kettő)
alkalommal nem, vagy részlegesen teljesíti (számlakifogás esetén a nem vitatott rész
teljesítésének elmaradása nemteljesítésnek minősül), vagy a biztosíték nyújtására
vonatkozó kötelezettségét a Rendszerhasználó nem teljesíti azonban a Felek a
Rendszerhasználati szerződést ettől függetlenül hatályba léptették, vagy hatályát
fenntartották, úgy a biztosítéki besorolást megváltoztathatja azzal, hogy a megváltoztatás
vagy megállapítás közlésének kézhezvételétől kezdődően a Rendszerhasználó 15 (tizenöt)
napon belül köteles ennek megfelelően a szerződéses biztosítékot lecserélni/módosítani.
8.5.

A szerződéses biztosíték módosítása

A Rendszerhasználó által nyújtott szerződéses biztosítékot kizárólag az Elosztó előzetes
írásbeli hozzájárulásával lehet módosítani, illetve a lejárat előtt megszüntetni.
Ha a szerződéses biztosíték módosítását a Rendszerhasználó kereskedőváltásra
hivatkozással indítványozza az erre vonatkozó javaslat átvételét követően az Elosztó
kockázatelemzést végezhet a 8.2. pont szerint, és a szerződéses biztosíték összegének
növelésére hívhatja fel a Rendszerhasználót, vagy a szerződéses biztosíték összegének
csökkentéséről dönthet.
Az Elosztó a 8.2. pont alapján bármikor elvégezhető kockázatelemzés alapján jogosult
arra, hogy a Rendszerhasználó által már biztosított szerződéses biztosíték helyett a 8.4.
pontban meghatározott más típusú szerződéses biztosítékot kérjen, vagy a szerződési
biztosíték összegét módosítsa (emelje, vagy csökkentse), vagy a hatályos szerződéses
biztosíték rendelkezéseinek szigorítását kérje, melynek a felhívástól számított 8 (nyolc)
munkanapon belül köteles eleget tenni a Rendszerhasználó.
Amennyiben a Rendszerhasználó nem tesz eleget az Elosztónak a jelen pontban írt bármely
felhívásában foglaltaknak, úgy az Elosztó jogosult a Rendszerhasználati szerződést 15
(tizenöt) napos határidővel felmondani, egyben jogosult élni a 8.10. és a 12. pontokban írt
egyéb jogkövetkezményekkel.
8.6.

A szerződéses biztosíték rendelkezésre tartásának időtartama

8.6.1.
Egy, vagy több gázévet is felölelő határozott, vagy határozatlan idejű Rendszerhasználati
szerződés esetében a Rendszerhasználati szerződést megkötő Rendszerhasználó által az
első gázév, vagy - gázév közbeni szerződéskötés esetén - a gázévből hátralévő időszak
(továbbiakban egységesen: „gázév”) szerződéses biztosítékául adott szerződéses biztosíték
rendelkezésre állásának első napja az adott szerződéses biztosítékra vonatkozó okiratokban
meghatározott nap azzal, hogy legkésőbb a Rendszerhasználati szerződés szerinti
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szolgáltatás megkezdését megelőző 15. (tizenötödik) munkanapon már rendelkezésre kell
állnia az Elosztónál a szerződéses biztosítéknak.
Több gázévet is felölelő határozott, vagy határozatlan idejű Rendszerhasználati szerződés
esetén az egyes gázévek időtartamára vonatkozóan külön-külön kell szerződéses
biztosítékot biztosítania a Rendszerhasználónak az Elosztó részére.
Több gázévet is felölelő határozott, vagy határozatlan idejű Rendszerhasználati szerződés
esetén a 2. (második) gázévtől kezdődően az egyes gázévekre vonatkozó szerződéses
biztosítéknak az Elosztó által megállapított mértékét és biztosítéki formáját az Elosztó a
tárgyi gázévet megelőző 45 (negyvenötödik) napig köteles meghatározni és közölni a
Rendszerhasználóval, melyet a Rendszerhasználó köteles tudomásul venni. A tárgyi
gázévre vonatkozó, így meghatározott szerződéses biztosítékot a Rendszerhasználó
legkésőbb a tárgyi gázévet megelőző 15. (tizenötödik) munkanapig köteles biztosítani és az
Elosztó részére rendelkezésre bocsátani, és köteles azt a tárgyi gázévet követő 90.
(kilencvenedik) napig folyamatosan biztosítani és fenntartani.
Az egyes gázévekre, mint a szerződéses biztosítékokkal érintett időszakokra vonatkozó
adott szerződési biztosítékok rendelkezésre állását a tárgyi gázév lejártát, illetve ha a
Rendszerhasználati szerződés gázév lejártát megelőzően szűnik meg, akkor a megszűnés
napját követő 90. (kilencvenedik) naptári napig köteles biztosítani a Rendszerhasználó.
A tárgyi szerződéses biztosíték rendelkezési időtartamának lejártát, azaz az előzőekben
írtak szerinti 90. (kilencvenedik) nap lejártát követően a fennmaradt szerződéses
biztosítékot az Elosztó visszaszolgáltatja a Rendszerhasználó részére.
8.6.2.
Kizárólag gázév negyedévére/hónapjára/napjára/gáznapon belüli időszakára szóló
határozott időtartamú Rendszerhasználati szerződés esetében a szerződéses biztosíték
nyújtása kizárólag óvadék formájában lehetséges. Az óvadéki összeget legkésőbb a
kapacitáslekötési időszakot megelőző 3. (harmadik) munkanapig kell biztosítania a
Rendszerhasználónak az Elosztó részére, kivéve a napi és a gáznapon belüli
kapacitáslekötés esetét, ebben az esetben az óvadék nyújtásának határideje a bejelentés
határidejével megegyezik. A nyújtandó biztosíték mértékét az Elosztó a kockázatelemzési
szabályzatában határozza meg, mely minden esetben része a szerződés mellékleteinek. A
Rendszerhasználó által nyújtandó szerződéses biztosítékot a Rendszerhasználó a
Rendszerhasználati szerződésben írtak szerinti szerződéses (lekötési) időszak lejártát
követő 90 kilencven napig köteles biztosítani.
8.7.

A szerződéses biztosíték felhasználása

Az Elosztó a szerződéses biztosítékot a biztosítékra vonatkozó okirat eltérő rendelkezése
hiányában akkor jogosult részben, vagy teljes egészében felhasználni, ha a
Rendszerhasználati szerződést megkötő Rendszerhasználó a szerződésből eredő Elosztót
megillető bármely díj, (beleértve a korrekciós elszámolásból eredő valamennyi fizetési
kötelezettséget is /korrekciós rendszerhasználati díjak és forgalmi díjak egyaránt/), vagy
egyéb követelés kiszámlázott és esedékessé vált ellenértékét a fizetési határidő leteltét
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követő első fizetési értesítés ellenére, annak kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül
nem fizeti meg.
Az Elosztó a szerződéses biztosítékot a bruttó számlatartozáson felül az esetlegesen
felmerülő és a Rendszerhasználó által meg nem fizetett késedelmi kamatokra, kötbérekre,
egyéb díjakra (beleértve a pótdíjat is) és egyéb járulékos költségekre (beleértve a behajtási
és végrehajtási költségeket) is felhasználhatja.
8.8.

Feltöltési kötelezettség

Bankgarancia, banki letét és óvadék esetén a szerződést megkötő Rendszerhasználó a
szerződéses biztosíték Elosztó általi teljes vagy részleges felhasználását követő 5 (öt)
munkanapon belül köteles a szerződéses biztosíték összegét a szerződéses biztosíték
összegét meghatározó okiratban eredetileg meghatározott szintre feltölteni.
Ha a Rendszerhasználó a feltöltési kötelezettségét nem teljesíti, az Elosztó a
Rendszerhasználati szerződés alapján nyújtott szolgáltatás felfüggesztésére történő
figyelmeztetéssel írásban felszólítja a kötelezettség teljesítésére.
8.9.

Eljárási szabályok

Ha a 8.2. pont alapján elvégett kockázatelemzés alapján az Elosztó szerződéses biztosíték
megkövetelése, vagy a már létező szerződéses biztosíték módosítása, vagy más biztosíték
megkövetelése mellett dönt, erről a szerződést megkötő Rendszerhasználót tájékoztatja,
amelyet a postára adás napjától számított 5. (ötödik) munkanapon a Rendszerhasználó által
megismertnek kell tekinteni.
8.10. Az elosztóvezetékhez való hozzáférés felfüggesztése
Ha a Rendszerhasználó az szerződéses biztosíték biztosítási kötelezettségének határidőn
belül (a 8.4. pont szerinti teljesítési időpontokra tekintettel) nem tesz eleget, vagy a
feltöltési kötelezettségét a 8.8. pont szerint határidőben nem teljesíti, az Elosztó a
Rendszerhasználó földgáz-elosztóvezetékhez való hozzáférését felfüggesztheti.
A Rendszerhasználó földgáz-elosztóvezetékhez való hozzáférésének felfüggesztését
követően a hozzáférés ismételt biztosítására azt a munkanapot követő első munkanaptól
kezdődően kerülhet sor, amikor az alábbi feltételek közül valamennyi teljesült:
-

a Rendszerhasználó hitelt érdemlően igazolja, hogy a szerződéses biztosítékkal
kapcsolatos kötelezettségét teljesítette;

-

fennálló tőke, kamat és költségtartozását hiánytalanul megtérítette.

9. Korlátozás, karbantartás, üzemzavar, válsághelyzet
Az Elosztó által üzemeltetett azon gázellátó rendszereket, melyeken a Rendszerhasználati
szerződés teljesítése érdekében az Elosztó a Rendszerhasználó tulajdonában álló földgázt a
Rendszerhasználó felhasználóihoz továbbítja az Elosztó, vagy megbízottja tartja karban. A
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karbantartásra vonatkozó szabályokat az Elosztó üzletszabályzata tartalmazza. Az
üzletszabályzat szerint elvégzett karbantartások miatti üzemszünetek, vagy üzemi
korlátozások nem minősülnek jelen szerződés megszegésének az Elosztó részéről.
Az Elosztó üzletszabályzata tartalmazza ugyancsak a földgázellátó-rendszeren
bekövetkező vészhelyzetek esetére alkalmazandó intézkedéseket és beavatkozásokat,
melyek esetén bekövetkező üzemszünetek és üzemi korlátozások nem minősülnek jelen
szerződés elosztó részéről történő megszegésének.
Az Elosztó üzletszabályzata tartalmazza egyebekben a földgázellátó rendszer
válsághelyzete esetén alkalmazandó intézkedéseket, melyek esetén bekövetkező
üzemszünetek és üzemi korlátozások nem minősülnek jelen szerződés elosztó részéről
történő megszegésének.

10. Együttműködési kérdések
A Rendszerhasználó által ellátott felhasználók bekapcsolása tekintetében a felek
együttműködnek egymással.
A felhasználó személyének megváltozása során a felek együttműködni kötelesek, melynek
keretében a Rendszerhasználó haladéktalanul köteles az Elosztót tájékoztatni arról, ha az
általa ellátott felhasználók személyében, vagy adataiban változás történik..
Az Elosztó gondoskodik a felhasználói szerződésszegés esetén a felhasználók
kikapcsolásáról, vagy más a hálózattal kapcsolatos vagy a mérés során szükséges a
Rendszerhasználó
üzletszabályzatában
meghatározott
beavatkozásoknak
a
Rendszerhasználó alapján történő megrendelése elvégzéséről, figyelembe véve a
vonatkozó jogszabályi előírásokat, illetve a saját üzletszabályzatában írtakat. E
Rendszerhasználói megrendelések jogszerűségét az Elosztó nem vizsgálja, az ebből eredő
felelősség és kárviselés a Rendszerhasználót terheli kizárólagosan.
A felhasználói korlátozások végrehajtása során a felek együttműködnek egymással és
megtesznek minden szükséges intézkedést az elrendelt korlátozás végrehajtására, egymást
kölcsönösen tájékoztatják a korlátozás várható időtartamáról, az érintett felhasználói
körről, felhasználókról, és minden lényeges körülményről a korlátozással kapcsolatosan.
11. Adatvédelem
A Rendszerhasználó a Rendszerhasználati szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra,
hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban az Elosztó részére átadott felhasználói
személyes és egyéb adatok átadásához minden szükséges felhatalmazást, hozzájárulást
beszerez, és kijelenti, hogy az adatok átadására jogosult. A Rendszerhasználó biztosítja
továbbá, hogy a Rendszerhasználati szerződés teljesítésében közreműködő alábbi
személyek a felhasználók személyes adatit a szerződés teljesítése céljából, ahhoz
szükséges mértékben megismerjék. Az Elosztó mindenkor hatályos adatkezelési
tájékoztatója a www.eon.hu/adatvedelem oldalon érhető el.
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12. Szerződés módosítása, felfüggesztése, megszűnése, megszüntetése, a szolgáltatás
megtagadása
A Szerződés csak a Felek közös megegyezése esetén írásban módosítható.
A Szerződő Felek adataiban, vagy a Szerződés 6. pontjában írt fizetési mód, illetve a 7.
pontjában írt személyek és/vagy adatainak változása nem igényli a Szerződés alakszerű
írásbeli módosítását, azonban ezen adatváltozásokról a változással érintett Szerződő Fél
haladéktalanul köteles elektronikus levélben, fax-on, vagy postai úton megküldött levélben
értesíteni a másik Felet, mely értesítés megtörténtével egyidejűleg a változás
automatikusan a Szerződés részévé válik, míg a korábbi, változással érintett adat(ok)
hatályá(uka)t vesztik(k). A tájékoztatás késedelméből, vagy elmulasztásából származó
esetleges károkat a mulasztó Fél köteles maga viselni.
A Szerződés 4. pontjában írt biztosíték módosítására az ÁSZF 8. pontjában írt
rendelkezések az irányadóak.
Ha a felhasználó felhagy a földgázfelhasználó tevékenységével, akkor a földgázkereskedő
legkésőbb a felmondás kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül köteles az Elosztót
tájékoztatni a felhasználóval kötött földgáz-kereskedelmi szerződésének megszűnéséről,
egyszersmind kezdeményezni köteles a Rendszerhasználati szerződés emiatti módosítását.
Ha a Hivatal elnökének rendelete szerinti kapacitásdíjas felhasználó felhagy
földgázfelhasználói tevékenységével, akkor köteles a földgázkereskedő részére a
szerződéses időszak végéig a kereskedelmi szerződésben rögzített lekötött kapacitásoknak
megfelelő rendszerhasználati díjakat egy összegben megfizetni. A földgázkereskedő
köteles a rendszerhasználati díjakat a lekötési időszakból hátralévő időszakra vonatkozóan
megfizetni az Elosztó részére.
Az előző mondatban írtak szerinti kapacitásdíjas felhasználó esetében az Elosztó jogosult a
bejelentés tudomásulvételét és a Rendszerhasználati szerződés módosítását megtagadni, ha
a földgázkereskedő, vagy saját jogon eljáró felhasználó esetében maga a felhasználó nem
biztosítja a kapacitáslekötés szerződéses időszak végéig fennmaradó díjainak megfizetését.
Rendszerhasználati szerződés hatálya alatt, amennyiben Rendszerhasználó - a szerződéses
időszakban (pl. gázév közben) - egy adott felhasználási hely vonatkozásában csökkenteni,
vagy növelni kívánja a lekötött kapacitás mértékét, úgy a Rendszerhasználati szerződés
ilyetén tartalmú módosítását az Elosztó nem köteles elfogadni, a módosítási javaslatot
jogosult indokolás nélkül visszautasítani.
Amennyiben az Elosztó elfogadja a Rendszerhasználó módosítási javaslatát, úgy a
Rendszerhasználati szerződés módosítása nem lehet visszamenőleges hatályú, kivéve
abban az esetben, ha a tárgyi módosítással érintett kapacitás lekötése során bizonyítottan az
Elosztó hibája miatt került sor a Rendszerhasználó szándékától eltérő mértékű kapacitás
lekötésére.
Az Elosztó által elfogadott módosítás hatályosulásának dátumát az Elosztó jogosult
meghatározni, melyről a módosítást kezdeményező Rendszerhasználót tájékoztatni köteles.
A szerződés megszűnik a szerződés időtartamának lejártával, továbbá megszűnik abban az
esetben is, ha a Rendszerhasználó rendszerhasználatra való jogosultságát és/vagy működési
engedélyét elveszti, vagy azt felfüggeszti a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal, illetve az Elosztó működési engedélye felfüggesztésre, vagy visszavonásra kerül.
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A Szerződés megszűnik egyebekben a felek felmondásával. A felmondás, felfüggesztés
illetve megtagadás jogának gyakorlását a másik félhez intézett cégszerűen aláírt írásbeli
nyilatkozattal lehet gyakorolni 15 (tizenöt) napos határidővel a következő esetekben:
 a Rendszerhasználó jogosult a szerződés felmondására, ha az általa lekötött
kapacitások feletti rendelkezési joga megszűnik,
 az Elosztó jogosult a földgáz-elosztóvezetékhez való jogosultságot
felfüggeszteni, ha a Rendszerhasználó a rendszerhasználati díj fizetésére
vonatkozó
kötelezettségének
nem
tesz
eleget
(egyetemes
szolgáltató/földgázkereskedő által megkötött Rendszerhasználati szerződésre ez
a jogkövetkezmény csak végső esetben akkor alkalmazható, ha az egyetemes
szolgáltató/földgázkereskedő felszólítás ellenére sem tesz eleget fizetési
kötelezettségének és a meglévő biztosíték nem biztosít elegendő garanciát a
hátralékra, vagy nem biztosít a hátralék megfizetésére megfelelő garanciát),
vagy
 ha a 8. pontban foglaltakat a megjelölt határidő elteltével nem nyújtja a jelen
szerződésben meghatározott módon
 Amennyiben a Rendszerhasználó határidőben nem tesz eleget a következő
gázévre vonatkozó lekötési kötelezettségének, úgy az Elosztó jogosult a jelen
szerződést a lekötéssel rendezett gázév utolsó napjára azonnali hatállyal
felmondani. Az Elosztó a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal - melyet a
gázév végét megelőzően legalább 30 nappal kell a másik féllel közölni jogosult a Rendszerhasználati szerződést indokolás nélkül a gázév végére
felmondani.
13. Felek közötti adatcsere
Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Rendszerhasználati szerződés hatálya
alatt egymás közt kötelesek az ÜKSZ-ben szabályozottak tekintetében adatcsere
tevékenységet folytatni, és az adatcsere gyakorlása során, az ÜKSZ, valamint a vonatkozó
szabályozások és rendelkezésekben előírtak szerint kötelesek eljárni. Amennyiben a
rendszerhasználati szerződés hatálya alatt a szerződés és az ÜKSZ rendelkezései
egymással ellentétesek, úgy ebben az esetben az ÜKSZ szabályozásai az irányadóak.
A gyors és hatékony kommunikáció és adatcsere megvalósításának érdekében az Elosztó
kialakított egy egységes protokoll könyvtár struktúrát és hozzátartozó filenév konvenciót
az ÜKSZ rendelkezések alapján, mely az Elosztó www.eon.hu honlapján fellelhető.
A Rendszerhasználó hozzáférést kap a részére kialakított könyvtárhoz, ahonnan letöltheti a
neki címzett adatokat, illetve ahová elhelyezheti az üzeneteit xml file-ok formájában. Az
xls formátumból xml formátumú fájl-t előállító konvertert az Elosztó elérhetővé teszi a
Rendszerhasználó számára az Elosztó www.eon.hu honlapján.
Az Elosztó által kibocsátott aggregált számla mellékletét képező elektronikus analitika
küldése az SFTP szerveren keresztül történik. Amennyiben a Rendszerhasználó más
módon (csatornán keresztül) való megküldést igényel, vagy más formátumban igényli
ezeknek az adatoknak a részére való megküldését, az Elosztó ezt az Üzletszabályzatának
részét képező díjtételjegyzékben írt külön díj ellenében szolgáltatja.
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Az Elosztó ugyancsak az Üzletszabályzatának részét képező díjtételjegyzékben írt külön
díj ellenében vállalja olyan adatoknak a Rendszerhasználó részére történő átadását,
melyekre a jelen szerződés, jogszabály, vagy az ÜKSZ rendelkezései szerint egyébként
nem lenne köteles.
Amennyiben a Rendszerhasználó a jelen szerződésben, jogszabályban, vagy az ÜKSZ-ben
írtak szerint a Rendszerhasználó az előírásokhoz képest más formátumban, más
struktúrában, vagy más időpontban kéri elkészíteni és a maga részére megküldetni
valamely adatszolgáltatást, úgy ebben az esetben az Elosztó ugyancsak az
Üzletszabályzatának részét képező díjtételjegyzékben írt külön díj ellenében tesz eleget
ennek a rendszerhasználói igénynek. Az Elosztó az átadói fűtőértéket, az előre jelzett és
tény hőmérsékleti adatokat naponta, az Elosztó www.eon.hu honlapján fellelhető CSV
formátumában szolgáltatja a Rendszerhasználó részére SFTP-szerveren keresztül.
Hőmérséklet adatok fok celsiusban, fűtőérték adatok MJ/m3-ban értendők.
Az FGSZ Zrt. jelzésekor az Elosztó a mindenkor hatályos rendelet vonatkozó előírásai
alapján e-mailben és telefonon értesíti a Rendszerhasználót a korlátozási besorolás
adatszolgáltatási kötelezettségeiről és annak időpontjáról.
A Rendszerhasználó az FGSZ Zrt. honlapján szereplő korlátozási besorolás sablont a
besorolási útmutató alapján, illetve a korlátozási besoroláshoz szükséges adatokat a
mindenkor hatályos rendeletet figyelembe véve, minden év szeptember 30-ig kitöltve
köteles megküldeni az Elosztó részére.

14. Szerződésszegés esetei és szankciórendszer
Az Elosztó Üzletszabályzatának 8. fejezetében, illetve a vonatkozó jogszabályokban
foglaltak szerint.
Amennyiben az Üzletszabályzat vonatkozásában az irányadó jogszabályok megváltoznak,
úgy az Üzletszabályzatban foglaltakra a módosult jogszabályok rendelkezései az
irányadóak a módosult jogszabályok hatályba lépését követően.
15. Rendszerhasználói panasz bejelentésének és elintézésének rendje.
Az Elosztó Üzletszabályzatának 11. fejezetében, illetve a vonatkozó jogszabályokban
foglaltak szerint.

16. A szerződő felek együttműködése, a vitás kérdések rendezése
A szerződő felek a szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése és jogaik gyakorlása
során kötelesek együttműködni egymással.
Az együttműködésük kiterjed az ÜKSZ–ban, valamint jogszabályokban foglalt adatok
szolgáltatására és információk biztosítására, az ott meghatározottak szerint.
Az Elosztó által visszavett kapacitások vonatkozásában az Elosztó eljárásával
kapcsolatosan keletkezett vita során megegyezés hiányában a felek bármelyike jogosult a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal hoz (MEKH) fordulni az ÜKSZ-ben
foglaltak alapján.
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17. Az irányadó jog és a szerződésben nem szabályozott kérdések kezelése
A szerződő felek jogviszonyára a magyar jog az irányadó. A jelen szerződésben nem
szabályozott kérdések tekintetében - ebben a sorrendben - a földgázellátásról szóló 2008.
évi XL. tv. (GET) és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok, az ÜKSZ előírásai és az Elosztó
Üzletszabályzata, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
Amennyiben az Üzletszabályzat vonatkozásában az irányadó jogszabályok megváltoznak,
úgy az Üzletszabályzatban foglaltakra a módosult jogszabályok rendelkezései az
irányadóak a módosult jogszabályok hatályba lépését követően.
Amennyiben a jelen szerződésben és ÁSZF-ben szabályozott rendelkezések
vonatkozásában az irányadó jogszabályok megváltoznak, úgy a jelen szerződésben és
ÁSZF-ben foglaltakra a módosult jogszabályok rendelkezései az irányadóak a módosult
jogszabályok hatálybalépését követően.

18. Korábban megkötött kapacitáslekötési szerződések hatálya
Amennyiben a Szerződő Felek között hatályban van a 2015. április 15. napján hatályos
GET 3. § 43. pontja szerinti kapacitáslekötési szerződés, úgy azt a szerződést a Szerződő
Felek a jelenleg hatályos GET 3. § 51. pont szerinti Rendszerhasználati szerződésnek
tekintik.
……….
___________________________

___________________________

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.
Elosztó

1.

Rendszerhasználó

számú melléklet: Kockázatelemzési szabályzat
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1. számú melléklet: Kockázatelemzési szabályzat
Jelen szabályozás („Szabályzat”) célja, hogy az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt., mint
földgázelosztói engedélyes („Elosztó”) és a Rendszerhasználó, vagy speciális esetekben az Elosztó
és a Rendszerhasználóként eljáró felhasználó közötti rendszerhasználati szerződésekhez tartozó
szerződéses biztosítékok mértékét és formáját egységes keretek között szabályozza. Kiemelt cél
továbbá a jogszabályi megfelelőség és a Társaság partnerei által is átlátható, diszkriminációmentes
folyamat kialakítása. A leírt folyamat által a Társaság biztosítja, hogy a szerződéses biztosíték
mértéke és formája megfeleljen az adott Rendszerhasználó jelenlegi pénzügyi helyzetének, és az
Elosztó pénzügyi kockázata is minimálisra csökkenjen.
Jelen Szabályzat azt a folyamatot írja le, amelynek során az Elosztóval rendszerhasználati
szerződéses jogviszonyba kerülő Rendszerhasználó, illetve saját fogyasztása mértékéig a
rendszerhasználati szerződés feltételeinek teljesítésére képes, egyben földgáz-kereskedelmi és
elosztóhálózat-használati szerződéssel rendelkező, vagy a földgázt földgáz-kereskedelmi szerződés
nélkül, egyéb módon beszerző, de elosztóhálózat-használati szerződéssel rendelkező
Rendszerhasználóként eljáró felhasználó (= saját jogon eljáró felhasználó), földgázkereskedő által
ellátott, de az Elosztóval egyedi tartalmú elosztóhálózat-használati szerződést (melyben a
rendszerhasználati díjak megfizetését az Elosztó részére közvetlenül vállalja a felhasználó) kötő
felhasználó, illetve a földgázelosztó-hálózatba földgázt betápláló földgáztermelő (továbbiakban
egységesen: „Rendszerhasználó”) pénzügyi helyzete megítélésre kerül.
Amennyiben a Rendszerhasználó az általa ellátott felhasználók rendszerhasználati díjainak
megfizetését - egészben, vagy részben, jogszabályi rendelkezés miatt, vagy egyébként - vállalta,
akkor ezeket köteles közvetlenül az Elosztónak megfizetni a rendszerhasználati díjak
megfizetésének szabályaira vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok, valamint a Hivatal
vonatkozó határozata(i) szerint.
A Rendszerhasználó által ellátott felhasználók Rendszerhasználó felé történő késedelmes vagy nem
fizetése semmilyen módon nem érintik a Rendszerhasználó azon kötelezettségét, hogy az Elosztó
által a részére kiállított számlát határidőben teljesítse.
A földgáztermelővel kötött rendszerhasználati szerződés esetében az Elosztó biztosítja a
földgáztermelő általi betápláláshoz szükséges, a betáplálási-kiadási ponton a földgáztermelő által
lekötött kapacitást, melynek rendszerhasználati díját a földgáztermelő Rendszerhasználó köteles
megfizetni az Elosztó részére.
1.

Fogalmak, rövidítések

GET: A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
VHR: a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
Rendszerhasználó: az a felhasználó, földgáztermelő, földgázkereskedő – beleértve a korlátozott
földgáz-kereskedelmi engedélyest és az egyetemes szolgáltatót is –, illetve rendszerüzemeltető,
beleértve a határkeresztező gázvezetéken földgázt átszállító külföldi székhelyű szállítási
rendszerüzemeltetőt is - aki rendszerhasználati szerződés alapján a földgázrendszer kapacitását
leköti, vagy azt földgáz betáplálására vagy vételezésére igénybe veszi. (GET 3 § 51a.)
Ügyfél portfolió: A Rendszerhasználó (földgázkereskedő) által ellátott felhasználók köre, amelyek
kapacitás-lekötése vonatkozásában a szerződéses biztosíték megállapításra kerül.
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Céginformációs szolgáltató: Olyan szolgáltató, aki több, hiteles forrásból származó adatok és a
minősítendő cégre vonatkozó pénzügyi információk (úgymint mérleg adatok, eredmény kimutatás)
felhasználásával a Rendszerhasználó minősítését elvégzi.
2.

A Szabályzat hatálya

A Szabályzat előírásai vonatkoznak mindazon üzleti tevékenységekre, amelyeket az Elosztó a vele
kötendő / kötött rendszerhasználati (korábbi nevén földgázelosztási/kapacitáslekötési) szerződés
alapján a Rendszerhasználóval alakít ki, és amely során az Elosztó egyedi vagy rendszeres jelleggel
pénzügyi követelésre jogosult, különös tekintettel az alábbiakra:
- a Rendszerhasználó által fizetett rendszerhasználati díj és egyéb fizetési
kötelezettségek (kamatok, kötbér, pótdíj stb., továbbiakban egységesen:
„rendszerhasználati díjak”) számlázás bevételei,
- elosztói szolgáltatás nyújtása folyamatos jelleggel.
A hitelkockázat elemzését minden olyan Rendszerhasználóra el kell végezni, amely jelenleg
szerződéses
jogviszonyban
áll
(rendszerhasználatra
jogosító
=
földgázelosztási/kapacitáslekötési/rendszerhasználati szerződéssel rendelkező), vagy szerződéses
jogviszonyt létrehozni kíván (= rendszerhasználati szerződést kötni szándékozó).
3. Az ügyfélkockázat-kezelési rendszer leírása
Az Elosztó a rendszerhasználati szerződésekben (korábban földgázelosztási / kapacitás-lekötési)
foglalt ügyletek biztosítása érdekében jogosult a Rendszerhasználóktól előzetesen szerződéses
biztosítékot kérni. A szerződéses biztosíték meghatározásánál az Elosztó a Vhr. 85-86. § alapján, a
jelen Szabályzatban foglaltak szerint jár el.
A Rendszerhasználók pénzügyi stabilitásának megítélése objektív szempontokon alapul,
megfelelően súlyozva az egyes szempontok által biztosított információkat. A külső, megbízott
céginformációs szolgáltató által biztosított egyedi ügyfélminősítés figyelembevétele, továbbá a
fizetési fegyelem folyamatos figyelemmel kísérése biztosítja azt, hogy minden Rendszerhasználó
pénzügyi helyzete azonos módszertan szerint kerüljön elbírálásra.
Az Elosztó alapelve a diszkrimináció mentesség, így azonos módszertan alapján végzi a
Rendszerhasználók kockázat-kezelési kategorizálását. A Rendszerhasználó értékelését a
rendszerhasználati szerződés, vagy a rendszerhasználati díjnak az Elosztó részére történő
megfizetését biztosító egyéb szerződés (továbbiakban egységesen: „Szerződés”) kötését
megelőzően; vagy annak módosításakor el kell végezni; ezt követően monitoring rendszerben az
ügyfél felülvizsgálata folyamatosan történik.
Az Elosztó megkeresésére a céginformációs szolgáltató nyilvános forrásokból beszerzett
információk alapján kialakítja a cég pénzügyi stabilitásáról alkotott véleményét, és az általa
alkalmazott minősítő rendszer alapján – írásos formában – javaslatot tesz a cég pénzügyi
pontszámára.
3.1. Pénzügyi pontszám
A pénzügyi mutatószámok kiszámolását és az eredmények értékelését a céginformációs szolgáltató
végzi. A pénzügyi mutatószámok kiszámolásakor a céginformációs szolgáltató a következő
pénzügyi dokumentumokra támaszkodik:
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1. Mérleg
2. Eredmény-kimutatás
3. Kiegészítő melléklet
Amennyiben a céginformációs szolgáltató elemzése nem a legfrissebb pénzügyi dokumentumokra
támaszkodik, amely a Rendszerhasználó felróható magatartására, mulasztására vezethető vissza,
abban az esetben az Elosztó jogosult a legfrissebb pénzügyi dokumentumokat bekérni a
Rendszerhasználótól ésszerű határidőn belül. Amennyiben ennek a Rendszerhasználó az Elosztó
felhívására nem tesz eleget a kitűzött határidőn belül, úgy az Elosztó jogosult a Rendszerhasználó
pénzügyi pontszámát a felére csökkenteni és ezen értéket figyelembe venni.
A pénzügyi pontszám 0 és 100 pont közötti értéket vehet fel azzal, hogy a 100 pont a legjobb, a 0
pont a legrosszabb értéket jelenti. A pénzügyi pontszám számításának metodikája a céginformációs
szolgáltató számítási metodikáján alapul.
3.2 Fizetési pontszám
A fizetési pontszám kialakítása során az Elosztó a Rendszerhasználó előző 6 (hat) havi értesítéseit
(fizetési felszólító/biztosíték érvényesítése/jogi eljárás indítása) veszi tételesen sorba.
Ezen adatokat az Elosztó összesíti, és meghatározza a pontszámot az alábbi elvek alapján.
Az elmúlt hat hónapban a Rendszerhasználónak:

nem volt értesítése
volt egy/kettő/három fizetési felszólítója
volt háromnál több fizetési felszólítója
volt biztosíték érvényesítése/jogi eljárás indítása
3.3.

0 pont
-7 pont
-14 pont
-21 pont

Kockázati besorolás

A 3.1. pontban a céginformációs szolgáltató által meghatározott pénzügyi pontérték a 3.2. szerinti
fizetési pontszámmal korrigálásra kerül, majd az így kapott pontszám alapján a Rendszerhasználó
az alábbi kockázati csoportok valamelyikébe kerül besorolásra:
Kockázati csoport Pontszám

Kategória jelentése

A

72 - 100

Kiváló hitelképesség

B

56 - 71

Átlag feletti hitelképesség

C

43 - 55

Átlagos hitelképesség

D

21 - 42

Átlag alatti hitelképesség

E

0 - 20

Fokozott kockázatú ügyfél
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4.

Szerződéses biztosíték mértéke

4.1

Egy, vagy több gázévet magába foglaló határozott, vagy határozatlan időtartamú
rendszerhasználati szerződés biztosítékául a Rendszerhasználótól az Elosztó által
igényelendő szerződéses biztosítékok mértéke

Az egyes kockázati csoportok szerint kérni indokolt pénzügyi garanciák mértéke az alábbi:
Kockázati
csoport
A
B
C
D
E

Fizetési biztosítékok összege [1,2]
Rendszerhasználónak kiszámlázandó egyhavi legmagasabb bruttó összegű
rendszerhasználati díj, amely összegének 110%-os értékét kell venni, de legalább
10 millió HUF- ot
Rendszerhasználónak kiszámlázandó kéthavi legmagasabb bruttó összegű
rendszerhasználati díj, amely összegének 110%-os értékét kell venni, de legalább
20 millió HUF-ot
Rendszerhasználónak kiszámlázandó háromhavi legmagasabb bruttó összegű
rendszerhasználati díj, amely összegének 110%-os értékét kell venni, de legalább
30 millió HUF-ot
Rendszerhasználónak kiszámlázandó négyhavi legmagasabb bruttó összegű
rendszerhasználati díj, amely összegének 110%-os értékét kell venni, de legalább
40 millió HUF-ot
Rendszerhasználónak kiszámlázandó hathavi legmagasabb bruttó összegű
rendszerhasználati díj, amely összegének 110%-os értékét kell venni, de legalább
50 millió HUF-ot

1 az

elmúlt 12 naptári hónap alapján került meghatározásra figyelemmel az esetleges rendszerhasználati díj változásra, a
+10% a teljes összegre értendő
2. A Rendszerhasználó jogosult legkésőbb az adott gázévet megelőző szeptember 05. napjáig (az esetleges
kereskedőváltásokra figyelemmel) elektronikus úton jelezni a fizetési biztosíték számításának módosítási igényét
(„Módosítási Igény”) az adott gázév ügyfélportfóliójának adataival indokolva (hivatkozva a 7. pontban leírtakra).

Amennyiben a rendszerhasználó alapdíjas felhasználókat lát el, úgy a fizetési biztosíték összege a
Rendszerhasználónak kiszámlázandó éves alapdíj 1/12-ed részének és a felhasználók megelőző
gázéves legnagyobb havi fogyasztása után fizetett forgalmi díjának az összege.
Amennyiben a rendszerhasználó legalább a Standard & Poor’s BBB+ vagy legalább a Moody’s
Baa1 kockázati hitelminősítési besorolással rendelkezik, és erről cégszerű nyilatkozatot ad, abban
az esetben elosztó nem kér szerződéses biztosítékot a rendszerhasználótól.
4.2. Kizárólag gázév negyedévére/hónapjára/napjára szóló lekötést biztosító határozott
időtartamú rendszerhasználati szerződés biztosítékául az Elosztó által a
Rendszerhasználótól igényelendő szerződéses biztosítékok mértéke
Negyedéves, havi, napi és napon belüli időtartamú Szerződés biztosítékául a Rendszerhasználótól

az Elosztó által igényelendő szerződéses biztosítékok mértéke:
- Negyedéves kapacitáslekötés esetén legalább a negyedéves kapacitásdíj 1/3-ad
része,
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-

5.

Havi, napi és napon belüli kapacitáslekötés esetén legalább a kapacitásdíj teljes
összege.
Biztosítékok bekérése a Rendszerhasználótól

Az értékelési szempontok alapján az Elosztó meghatározza, és elektronikus úton, e-mail
formájában kéri a Rendszerhasználótól a biztosíték nyújtásának visszaigazolását.
Az értékelési szempontok alapján az Elosztó a legrosszabb eredményű értékelési mutatót veszi
figyelembe. Az értékelés alapján, a Rendszerhasználótól igényelhető biztosítékok, melyek a
Szerződésben foglalt ügyletek teljesítését biztosítják:
5.1 Szerződéses biztosíték bekérése és bankgarancia nyilatkozat
Ha az értékelés alapján szerződéses biztosíték kérését el kell indítani (ez történhet többek között, de
nem kizárólagosan azért, mert eddig a szerződéses biztosíték bekérésére nem került sor, de azért is,
mert az Elosztónak nyújtott szerződéses biztosíték nem elegendő az új értékelési eredmények
alapján), az Elosztó e-mail formájában felszólítja a Rendszerhasználót, hogy a szerződéses
biztosítékot bocsássa az Elosztó rendelkezésére.
Szerződéses biztosítékot (1. sz. melléklet) magyarországi székhellyel rendelkező banktól, vagy az
Európai Unió tagállamában, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
más államban letelepedett pénzintézet által nyújtott olyan fizetési bankgarancia fogadható el,
amelyben a bank egyoldalúan, feltétlenül, visszavonhatatlanul és konkrét összegben meghatározott
kötelezettséget vállal arra, hogy az alapjogviszony vizsgálata nélkül az Elosztó írásos
igénybejelentésére fizetést teljesít.
Elosztó jogosult a jelen utasítás mellékletét képező bankgarancia-minta szerinti formátumú és
tartalmú bankgaranciát kérni. Amennyiben a Rendszerhasználó ettől eltérő tartalmú bankgaranciát
kíván az Elosztó rendelkezésére bocsátani, annak tartalmát a Rendszerhasználó és az Elosztó
egyezteti.
5.2 Belföldi székhellyel rendelkező minősített banknál vezetett bankszámlán elhelyezett
szerződéses biztosíték
Belföldi székhellyel rendelkező minősített banknál vezetett bankszámlán elhelyezett szerződéses
biztosíték: az Elosztó, a szerződést megkötő Rendszerhasználó és a bank közötti háromoldalú letéti
szerződéssel jön létre, amelyet a szerződést megkötő Rendszerhasználó a letéti szerződésben
meghatározott időpontig kizárólag a Szerződésből származó fizetési kötelezettségeinek
biztosítékaként használhatja fel, és amelynek alapján a bank első felhívására az alapjogviszony
vizsgálata nélkül és a szerződést megkötő Rendszerhasználó minden további esetleges
nyilatkozatára tekintet nélkül, a lehívási értesítő kézhezvételtől számított 3 (három) banki
munkanapon belül átutalja a lehívásban foglalt összeget a lehívásban megjelölt bankszámlára.
Ezen szabályok alkalmazásában „belföldi székhellyel rendelkező minősített bank”-nak minősülnek
a belföldi székhellyel rendelkező, és a Magyar Bankszövetség 2008. december 31-én, illetve az ezt
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követően összeállított tagsági listáján szereplő, legalább 50 mrd Ft mérlegfőösszeggel rendelkező
pénzintézetek.

5.3 Egyéb biztosítékok
A Rendszerhasználó által fizetett óvadék. Az óvadékra vonatkozó kötelezettséget azon a napon
lehet teljesítettnek tekinteni, amikor a szerződést megkötő Rendszerhasználó és az Elosztó között
az utóbbi által előírt óvadéki összegre vonatkozó óvadéki szerződés (2. sz. melléklet) érvényesen és
hatályosan létrejött, és az óvadék összegét az óvadéki szerződésben meghatározott bankszámlán
jóváírták.
Elosztó jogosult a jelen utasítás mellékletét képező óvadéki szerződés-minta szerinti formátumú és
tartalmú óvadékot kérni.
A rendszerhasználó anyavállalata általi készfizető kezességvállalás, amelynek esetében a
Rendszerhasználó anyavállalata közjegyzői okirat szabályszerű aláírásával visszavonhatatlan
kötelezettséget vállal arra, hogy a Rendszerhasználó fizetési kötelezettségének késedelme esetén az
Elosztó első felhívására annak kézhezvételétől számított 5 napon belül megfizeti a
Rendszerhasználó tartozását. Az anyavállalat készfizető kezességvállalására vonatkozó
kötelezettséget azon a napon lehet teljesítettnek tekinteni, amikor a Rendszerhasználó az
anyavállalata által szabályszerűen aláírt készfizető kezességvállalásra vonatkozó jognyilatkozat egy
eredeti példányát az Elosztónak átadta. Az anyavállalati készfizető kezességvállalást az Elosztó
kizárólag olyan anyavállalat részéről fogadja el, amely európai székhellyel rendelkezik, az elmúlt 5
gazdasági évében rendelkezett leadott pénzügyi beszámolóval és a 3.3. pont szerint A vagy B
kockázati csoportba tartozik.
Az Elosztó fenntartja magának a jogot, hogy a felek szerződéses jogviszonyának fennállása alatt
indokolt esetben, amennyiben a Rendszerhasználó a fizetési kötelezettségét egymást követő 2
(kettő) számlázási ciklusban vagy 6 hónapon belül 2 alkalommal nem, vagy csak részlegesen
teljesíti (számlakifogás esetén a nem vitatott rész teljesítésének elmaradása nemteljesítésnek
minősül), vagy a biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettségét a Rendszerhasználó nem teljesíti,
azonban a felek a szerződést ettől függetlenül hatályba léptették, vagy hatályát fenntartották, úgy a
biztosítéki besorolást megváltoztathatja, vagy azt elvégezheti és a megváltoztatás vagy
megállapítás közlésének kézhezvételétől kezdődően a Rendszerhasználó 15 napon belül köteles
ennek megfelelően a biztosítékot lecserélni.
6.

A szerződéses biztosíték módosítása, a szerződéses biztosíték rendelkezésre tartási
időtartama

A Szerződést megkötő Rendszerhasználó által nyújtott szerződéses biztosítékot kizárólag az
Elosztó előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet módosítani, illetve a lejárat előtt megszüntetni.
Ha a szerződéses biztosíték módosítását a Rendszerhasználó kereskedőváltásra hivatkozással
indítványozza az erre vonatkozó javaslat átvételét követően az Elosztó kockázatelemzést végezhet
a jelen utasításban írtak szerint, és a szerződéses biztosíték összegének növelésére hívhatja fel a
Rendszerhasználót, vagy a szerződéses biztosíték összegének csökkentéséről dönthet.
Az Elosztó a jelen szabályzatban írtak szerinti módon bármikor elvégezhető kockázatelemzés
alapján, a hatályban lévő szerződéses biztosíték megléte esetén is jogosult arra, hogy a hatályos
szerződéses biztosíték helyett más szerződéses biztosítékot kérjen, vagy a hatályos szerződéses
biztosíték rendelkezéseinek módosítását kérje, melynek a Rendszerhasználó a felhívástól számított
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8 (nyolc) munkanapon belül köteles eleget tenni. Ha a szerződést megkötő Rendszerhasználó az
erre vonatkozó felhívásnak nem tesz eleget, úgy az Elosztó a Get. Vhr.-ben foglalt szabályok
szerint jár el és a felfüggesztésre vonatkozó jogszabályok szerint jogosult a földgázelosztóvezetékhez való hozzáférést felfüggeszteni.
Egy vagy több gázévet is felölelő határozott, vagy határozatlan idejű rendszerhasználati szerződés
esetében a szerződést megkötő Rendszerhasználó által az első gázév vagy - gázév közbeni
szerződéskötés esetén - a gázévből hátralévő időszak (továbbiakban egységesen: „gázév”)
szerződéses biztosítékául adott szerződéses biztosíték rendelkezésre állásának első napja az adott
szerződéses biztosítékra vonatkozó okiratokban meghatározott nap azzal, hogy legkésőbb a
szerződés szerinti szolgáltatás megkezdését megelőző 15. munkanapon már rendelkezésre kell
állnia az Elosztónál a szerződéses biztosítéknak.
Az egyes gázévekre, mint a szerződéses biztosítékokkal érintett szerződési időszakokra vonatkozó
adott szerződéses biztosítékok rendelkezésre állását a tárgyi gázév lejártát követő, illetve ha a
rendszerhasználati szerződés gázév lejártát megelőzően szűnik meg, akkor a megszűnés napját
követő 90. (kilencvenedik) naptári napig köteles biztosítani a Rendszerhasználó.
Amennyiben a rendszerhasználati szerződés több gázévet is felölelő határozott, vagy határozatlan
időtartamú, melynek keretében a Rendszerhasználó minden egyes gázévre vonatkozóan külön
köteles a lekötési igényeit rendezni az Elosztóval, úgy a második gázévtől kezdődően, az egyes
gázévekre vonatkozó szerződéses biztosítéknak a jelen utasítás alapján megállapított mértékét és
biztosítéki formáját a tárgyi gázévet megelőző 45. napjáig az Elosztó meghatározza, és erről
tájékoztatja a Rendszerhasználót. A Rendszerhasználó jogosult legkésőbb az adott gázévet
megelőző szeptember 05. napjáig (az esetleges kereskedőváltásokra figyelemmel) elektronikus
úton jelezni a fizetési biztosíték számításának módosítási igényét („Módosítási Igény”) az adott
gázév ügyfélportfóliójának adataival indokolva. Az Elosztó a Rendszerhasználó Módosítási Igényét
megvizsgálja és amennyiben a szerződéses biztosíték összegének módosítása az ügyfél portfolió
alapján indokolt, Elosztó a szerződéses biztosíték összegét módosítja.
Amennyiben a Rendszerhasználó az Elosztó által meghatározott mértékű és biztosíték formájú
tárgyi évet megelőző 45. napjáig kiküldött értesítéssel nem ért egyet, kifogást („Kifogás”) jogosult
tenni az értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül. A 15 napon túl beérkezett Kifogást az
Elosztó nem köteles vizsgálni. A meghatározott, tárgyi évre vonatkozó szerződéses biztosítékot a
Rendszerhasználó legkésőbb a tárgyi gázévet megelőző 15. (tizenötödik) munkanapig köteles
biztosítani és az Elosztó részére rendelkezésre bocsátani, köteles azt a tárgyi gázévet követő 90.
(kilencvenedik) napig folyamatosan biztosítani és fenntartani.
A Rendszerhasználó és az Elosztó között negyedéves/havi/napi/gáznapon belüli rendszerhasználati
szerződés van hatályban a szerződéses biztosíték nyújtása óvadék vagy bankgarancia formájában
lehetséges. A szerződéses biztosíték összeget legkésőbb a kapacitáslekötési időszakot megelőző 3.
(harmadik) munkanapig biztosítania kell a Rendszerhasználónak az Elosztó részére, kivéve a napi
és a gáznapon belüli kapacitáslekötés esetét.
Amennyiben a Rendszerhasználó csak napi, vagy gáznapon belüli rendszerhasználati szerződéssel
rendelkezik, úgy szerződéses biztosíték nyújtására kötelezett, melyet legkésőbb az igény
benyújtásával egyidejűleg elutalnia, valamint erről az igazolást az Elosztó felé továbbítania
szükséges. A gáznapon belüli, a napi, illetve a havi kapacitáslekötések esetében a vonatkozó
jogszabálynak megfelelően kerül meghatározásra a biztosíték, havi, napi, gáznapon belüli
kapacitás-lekötés esetében a szerződéses biztosíték összegének fedezetet kell nyújtania a 4.2.

64

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.
Földgázelosztói Üzletszabályzat

Mellékletek

bekezdésben meghatározott kapacitás díjak összegére, valamint a lekötés alapján számított
forgalmi díj összegére a rendszerüzemeltető üzletszabályzatában meghatározott feltételek szerint.
Elosztó jogosult a szerződéses biztosíték összegének meghatározásakor legmagasabb összegű
számlával rendelkező Rendszerhasználó számláit alapul venni, hogy ezáltal a Vhr. 86. § (3)
bekezdésének minden körülmények közt megfeleljen.
A csak gáznapon belüli, csak napi vagy csak havi rendszerhasználati szerződéssel rendelkező
Rendszerhasználó részére a szükséges szerződéses biztosíték összegét az Elosztó e-mail-ben
kérésre megküldi.
7.

A szerződéses biztosíték felhasználása

Az Elosztó a szerződéses biztosítékokat az ezekre vonatkozó okiratok eltérő rendelkezése
hiányában akkor jogosult részben vagy teljes egészében felhasználni, ha a szerződést megkötő
Rendszerhasználó 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. Az Elosztó a szerződéses biztosítékot a bruttó számlatartozáson felül az esetlegesen
felmerülő és a szerződést megkötő Rendszerhasználó által meg nem fizetett késedelmi kamatokra,
kötbérekre, díjakra (beleértve a pótdíjat és forgalmi díjakat egyaránt, valamint az egyéb
elszámolásokhoz köthető tételeket) és egyéb járulékos költségekre (beleértve a behajtási és
végrehajtási költségeket) is lehívhatja.
8.

Feltöltési kötelezettség

Bankgarancia, banki letét és óvadék esetén a szerződést megkötő Rendszerhasználó a szerződéses
biztosíték Elosztó általi teljes vagy részleges felhasználását követő 5 munkanapon belül köteles a
szerződéses biztosíték összegét a szerződéses biztosítékra vonatkozó okiratban eredetileg
meghatározott szintre feltölteni.
Ha a szerződést megkötő Rendszerhasználó a feltöltési kötelezettségét nem teljesíti, az Elosztó a
rendszerhasználati szerződés alapján nyújtott szolgáltatás felfüggesztésére történő
figyelmeztetéssel írásban felszólítja a kötelezettség teljesítésére.

9.

Mellékletek
Azonosító

Megnevezés
1. sz. melléklet: Bankgarancia nyilatkozat- sablon
2. sz. melléklet: Óvadéki szerződés- minta
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1. sz. melléklet
BANKGARANCIA NYILATKOZAT
bankgarancia száma:

Címzett:
Cégnév:
Cégjegyzékszám:
Székhely:
(a továbbiakban: a "Kedvezményezett")
Kibocsátó:
….
(a továbbiakban: a "Bank")
Megbízó:
Cégnév:
Cégjegyzékszám:
Székhely:
(a továbbiakban: a "Megbízó")
Megbízó értesített bennünket, hogy Önök, mint Kedvezményezett és a Megbízó között a
Kedvezményezettnél … számon nyilvántartott, a …
közötti időtartamra,
Rendszerhasználati Szerződés (a továbbiakban: a "Szerződés") valamint a gázév során
negyedéves, havi, napi vagy gáznapon belüli Rendszerhasználati szerződés lép/lépett
hatályba, és a Szerződés(ek) alapján a Kedvezményezett általi teljesítésnek előfeltétele a
jelen bankgarancia (a "Garancia") kibocsátása.
1. A Megbízó megbízásából ezennel legfeljebb …,- HUF, azaz … forint összeg (a
továbbiakban: a "Garancia Összeg") erejéig az alapjogviszony vizsgálata nélkül, és
tekintet nélkül a Megbízó, a Bank vagy bármely harmadik személy ellenvetéseire,
kifogásaira visszavonhatatlanul és feltétel nélkül garanciát vállalunk a
Kedvezményezett javára a Megbízónak a Szerződésből eredő valamennyi fizetési
kötelezettségére (ideértve különösen, de nem kizárólagosan tőkeérték, ÁFA, késedelmi
kamat és egyéb járulékos költségek, beleértve a behajtási és végrehajtási költségeket is,
valamint a korrekciós elszámoláshoz kapcsolódó és egyéb elszámolásokhoz köthető
tételek).
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2. E Garancia alapján a Bank a Kedvezményezett első írásbeli felszólítása (a
továbbiakban: a "Lehívás") alapján a Kedvezményezett által megjelölt összegben, de
összesen legfeljebb a Garancia Összeg erejéig, az alapjogviszony vizsgálata nélkül és a
Megbízó, a Bank vagy bármely harmadik személy általi kifogásra való tekintet nélkül,
fizetést teljesít a Kedvezményezett javára a Lehívás kézhezvételét követő 3 (három)
banki munkanapon belül, átutalással, Kedvezményezett által a Lehívásban megjelölt
bankszámlaszámra, feltéve, hogy (a) a Lehívásban a Kedvezményezett kijelenti, hogy a
Megbízó nem teljesítette vagy nem szerződésszerűen teljesítette a Szerződésekből
eredő valamely lejárt fizetési kötelezettségét a nem teljesített Szerződés fentebb írt
számának feltüntetésével; és (b) a Lehívásban (a fenti bankgarancia szám
megjelölésével) hivatkoznak jelen Garanciánkra; és (c) a Lehívás eredeti példányát
legkésőbb a Lejárati Időpontig eljuttatták a Bank fent megjelölt címére, azaz … nevére
és címére és (d) a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának
hitelességét a Kedvezményezett hitelt érdemlő módon bizonyította (15 napnál nem
régebbi cégkivonatával és az aláíró személyekre vonatkozó aláírási címpéldánnyal vagy
számlavezető bankjának megfelelő igazolásával).
A Bank telefonon, e-mailen vagy telefaxon érkező fizetési felhívást nem fogad el.
3. A Jelen Garancia kibocsátásával kapcsolatosan felmerülő valamennyi díjat és költséget,
beleértve a Lehívások teljesítésével kapcsolatos valamennyi díjat és költséget is, a
Megbízó viseli.
4. A Banknak a Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettsége kizárólag a
Kedvezményezett írásbeli Lehívása alapján teljesített fizetések összegével
csökkenthető. Jelen Garancia részletekben is igénybe vehető. Jelen bankgarancia
alapján teljesített valamennyi kifizetés a bankgarancia összegét automatikusan
csökkenti.
5. Bank a jelen Garancia 2. pontjában vállalt fizetési kötelezettségét mindenféle adó, vám,
járulék és díj levonása nélkül teljesíti.
6. Jelen bankgarancia nem átruházható, az abból származó jogok
engedményezhetőek, Bankunk csak a Kedvezményezett javára teljesít kifizetést.

nem

7. A jelen Garancia xxxx.xx napján lép hatályba. A Garancia minden további értesítés
nélkül automatikusan hatályát veszti, amennyiben Önök a jelen Garancia eredeti
példányát visszajuttatják Bankunkhoz, de legkésőbb xxxx.xx.xx. napján budapesti idő
szerint déli 12.00 órakor (a továbbiakban: „Lejárati Időpont"). A Lejárati Időpontot
követően kézhez vett Lehívások alapján a Bank nem teljesít fizetést.
8. Jelen Garancia tekintetében a magyar jog az irányadó.
Kelt, Budapest, ………………..
Bank neve
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Kapcsolattartó neve: ……………………….
tel:……………………………………………..
fax:…………………………………………..
……………………………
[aláíró neve
beosztása]

………………………
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2. számú melléklet
Óvadéki szerződés

létrejött egyrészről …. (Székhely: … adószám: …; cégj. szám: …), mint letevő (a
továbbiakban: Letevő), másrészről
E.ON … Gázhálózati Zrt. (Székhely: …, adószám: … ; cégj. szám: …), mint óvadéki
jogosult (a továbbiakban: Jogosult)
között a mai napon, az alábbi feltételekkel.
1. Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük a Jogosultnál … számon xxxx.xx.xx. napon
határozatlan/…. - …. közötti határozott időszakra szóló Rendszerhasználati szerződés (a
továbbiakban: a "Szerződés") megkötésére került sor, és a Szerződés alapján a Letevő általi
teljesítésnek feltétele a jelen óvadéki szerződés megkötése, az óvadék rendelkezésre
bocsátása, egyszersmind annak a Szerződésben és a jelen szerződésben írtak szerinti
folyamatos fenntartása.
Az óvadék nyújtása nem érinti a Letevőnek a Jogosulttal szemben a Szerződés alapján
fennálló kötelezettségeit és a Jogosultnak a Letevővel szemben a Szerződés alapján
fennálló jogait.
2. Letevő a Szerződéssel szabályozott jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségeinek (így
különösen, de nem kizárólagosan rendszerhasználati díjak, beleértve a pótdíjak, utólagos
kapacitásdíjak megfizetését is, továbbá a kapcsolódó ÁFA, késedelmi kamat és egyéb
járulékos költségek, az esetleges hátralékok behajtásával kapcsolatos behajtási és
végrehajtási költségeket is, valamint a korrekciós elszámoláshoz kapcsolódó és egyéb
elszámolásokhoz köthető tételek), valamint a 7. pontban írtak szerinti fizetési
kötelezettségei (továbbiakban egységesen: fizetési kötelezettség) teljesítésének a
biztosítékául köteles … - Ft, azaz … forint összegű óvadékot elhelyezni a Jogosultnak az
… Banknál vezetett …. számú alszámláján, jelen szerződés hatályba lépését követő 2
(kettő) naptári napon belül.
Az óvadéki összeg megfelelő kezelése érdekében a Letevő a … hivatkozási adatot és az
„óvadék megállapodás alapján” megjelölést az átutalási megbízás közlemény rovatában
köteles feltüntetni. A Jogosult az óvadék összegét elkülönített számlán tartja nyilván.
Szerződő felek kijelentik, hogy a Szerződés alapján a Jogosult a Szerződés biztosítékának
formáját, illetve összegét a Szerződés hatálya alatt a Szerződésben írtak szerint jogosult
módosítani, ezért amennyiben a Szerződés hatálya alatt a Jogosult módosítja az óvadék
összegét, úgy annak is köteles haladéktalanul eleget tenni a Letevő, azaz haladéktalanul
köteles az óvadék módosított összegét a jelen szerződésben írtak szerint a Jogosult részére
rendelkezésre bocsátani.
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3. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Letevő a Szerződésből, vagy annak
esetleges megszegéséből eredő bármely fizetési kötelezettségét elmulasztja határidőben
teljesíteni, a Jogosult az óvadék összegét jogosult felhasználni a lejárt fizetési határidejű
fizetési kötelezettség kiegyenlítésére. A felhasználásról a Jogosult a Letevőt
haladéktalanul értesíteni köteles.
4. Amennyiben a Jogosult az óvadékot, vagy annak egy részét a Letevő késedelmes
teljesítése miatt felhasználta, a felhasználást követő 5 (öt) munkanapon belül a Letevő
köteles az óvadékot, a Jogosult fenti számlaszámára való átutalással a felhasznált összeggel
kiegészíteni. Amennyiben a Letevő az óvadék teljes összegének rendelkezésre állását a
fenti határidőn belül nem biztosítja, visszapótlási kötelezettségének teljesítésére a Jogosult
felszólítja.
Letevő tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljes időbeli hatálya alatt, továbbá a Szerződés
hatályának megszűnését követő 90 napig az óvadék teljes összegét köteles a jelen
szerződésben meghatározottak szerint, a Jogosult számláján fenntartani. Az óvadékkal,
illetve annak rendelkezésre állásával, fenntartásával és felhasználásával kapcsolatos
valamennyi díjat és költséget a Letevő viseli.
5. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a felek általi aláírás napján lép hatályba, és minden
további értesítés nélkül hatályát veszti a Szerződés megszűnését követő 91. napon azzal,
hogy a Szerződések időbeli hatálya alatt keletkezett lejárt fizetési határidejű fizetési
kötelezettségek az Óvadék összegéből a fenti határidő lejártát követően is
kiegyenlíthetőek.
6. Felek megállapodnak, hogy az óvadéki szerződés időbeli hatályának lejártát követően,
és a 2. pontban foglalt fizetési kötelezettségek kiegyenlítését, illetve a Szerződés
szerződésszerű teljesítését követően a Jogosult köteles az óvadék teljes, vagy esetlegesen
abból történt kiegyenlítést követő maradvány összegével elszámolni, és azt Letevő részére
... Banknál vezetett … számú számlára kamatmentesen visszautalni.
6.1. A Felek megállapodása szerint a Jogosult az óvadék összege után a Letevőnek
kamatot nem fizet, az óvadék rendelkezésre állása folytán esetlegesen keletkező bármely
kamatok a Jogosultat illetik meg.
6.2.A Jogosult jelen pont szerinti visszafizetési kötelezettségét a Letevő … számú
bankszámlájára történő átutalással teljesíti.
7. Letevő jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az óvadék a Szerződésben
szabályozott bármely jogcímű fizetési kötelezettségei biztosítására, a keletkező fizetési
kötelezettségei jogi sorsát osztó járulékos jellegű biztosíték, vagyis olyan meghatározott
céllal lekötött pénzeszköz, amely felett sem a Letevő, sem az esetleges végelszámolója,
felszámolója a Szerződésből eredő fizetési kötelezettségek fennállása alatt nem
rendelkezhet. Amennyiben a Letevő ellen csőd-, felszámolási-, végrehajtási- vagy törlési70
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eljárás indul, úgy az óvadék kiterjed mindazon szolgáltatás ellenértékének megfizetésére
is, melyet a Jogosult már teljesített a Letevő felé, de még nem számlázott ki, vagy
amelynek a fizetési határideje a cégjogi esemény kezdő napját megelőző napon még nem
járt le.
8. A jelen óvadéki szerződés az 1. pontban részletezett Szerződés elválaszthatatlan részét
képezi.
A jelen óvadéki szerződést a szerződő felek elolvasták, értelmezték, és azt, mint
akaratukkal mindenben megegyező tartalmú okiratot a jogkövetelmények ismeretében írják
alá.

Kelt:
………………………………..

………………………………..

Jogosult

Letevő
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ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS
1. Szerződő felek
1.1. Földgázelosztási engedélyes adatai:
Földgázelosztó neve:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Telefon:
Fax:
E-mail cím:
Honlap cím:
1.2. Felhasználó adatai:
Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely és idő:
Lakcím /székhely:
Levelezési cím:
Adószám* :
Cégjegyzékszám /nyilvántartási szám:
Telefon:
E-mail cím:
A Felhasználó az adataiban történt változásról köteles a változás időpontjától számított 15
napon belül tájékoztatni a Földgázelosztót. Amennyiben az elosztóhálózat-használati
szerződést földgázkereskedő, vagy egyetemes szolgáltató (továbbiakban együttesen:
„Földgázkereskedő”) kezeli megbízottként, akkor a Felhasználó a Földgázkereskedőt
köteles tájékoztatni. A tájékoztatás elmaradásából eredő következményekért a
Földgázelosztó a felelősségét kizárja.
Jelen elosztóhálózat-használati szerződés (továbbiakban: „Szerződés”) a Szerződő
felek között jött létre alulírott időben és helyen az alábbi feltételek mellett:
* nem kötelező adat
2. Felhasználási hely adatai
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Felhasználási hely címe:
Mérési pont (POD) azonosító:
Felhasználói profil (ha értelmezhető):
Gázátadó állomás(ok) megnevezése:
A felhasználási helyen felszerelt
összkapacitása:………m3/h.

fogyasztásmérő

berendezés(ek)

névleges

Hálózati névleges nyomásérték a csatlakozási ponton: a felhasználási helyre vonatkozó
közműnyilatkozat, hálózati kapacitás nyilatkozat, vagy elosztói csatlakozási szerződés
szerint.
Elosztásra kerülő földgáz minőségi követelményei: a 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet
(GET-Vhr.) 11. számú melléklete szerint.
A fogyasztásmérő berendezés(ek) - egyéb megállapodás hiányában - a Földgázelosztó
tulajdonát képezi(k). A fogyasztásmérő berendezés(ek) és tartozékainak adatait (mérőtípus,
gyártási szám, stb.), valamint a fogyasztásmérő berendezésen vagy mérési rendszeren
elhelyezett nyomóbélyegzővel lezárt zárópecsét(ek), illetve egyéb jogi zár(ak) adatait a
fogyasztásmérő berendezés felszerelése során a helyszínen kiállított adatlap tartalmazza.
Mérőcsere, illetve új fogyasztásmérő berendezés felszerelése esetén ezen adatok a
helyszínen kiállított adatlap adataira módosulnak, vagy azzal kiegészülnek.
3.) Fogyasztásmérő berendezés(ek) leolvasásának/adatrögzítésének időszaka és formája: a
Földgázelosztó Földgázelosztási Üzletszabályzatában (a továbbiakban: „Üzletszabályzat”)
rögzítettek szerint.
4.) A Földgázelosztó a Szerződés alapján vállalja a mindenkor hatályos jogszabályokban,
az Üzletszabályzatában, valamint az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban (a
továbbiakban: „ÜKSZ”) rögzített elosztóhálózat-használati alapszolgáltatások biztosítását
a Felhasználó részére.
5.) A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés hatályba lépésétől
kezdődően a földgázt a Szerződésben foglalt feltételek szerint jogszerűen, szabályosan
vételezi. A Felhasználó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a Földgázelosztóval
szemben felmerülő bármely fizetési kötelezettségeit hiánytalanul teljesíti, biztosítja a
fogyasztásmérő berendezések leolvasásának, ellenőrzésének, cseréjének, valamint a
felhasználói berendezés ellenőrzésének feltételeit, továbbá betartja a Szerződés, a
földgázellátásra vonatkozó jogszabályok, az Üzletszabályzat és ÜKSZ rá vonatkozó
előírásait.
A fenti kötelezettségek bármelyikének megszegése a Felhasználó szerződésszegésének
minősül abban az esetben is, ha a Felhasználó Szerződését Földgázkereskedő kezeli. A
Felhasználó a szerződésszegéséért az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerinti
felelősséggel tartozik a Földgázelosztó felé.
Ha a Felhasználót Földgázkereskedő, látja el, a Felhasználó az egyetemes szolgáltatási
vagy földgáz-kereskedelmi szerződésben (a továbbiakban együttesen: „földgázkereskedelmi szerződés”) a földgáz-kereskedelmi szerződés időtartamára, saját fogyasztása
és a Földgázkereskedő által a Felhasználó ellátására lekötött kapacitás mértékéig köteles a
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rendszerhasználat jogát a Földgázkereskedő részére átengedni. Ebben az esetben a
rendszerhasználati díj fizetési kötelezettsége a Földgázkereskedőt terheli a Földgázelosztó
irányába. A rendszerhasználati jog Földgázkereskedő részére történő átengedése nem érinti
a rendszerhasználathoz nem kapcsolódó felhasználói jogokat és kötelezettségeket, így
különösen a felhasználási helyen történő földgáz vételezésével és a földgáz-méréssel
kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket. Amennyiben a Felhasználó, mint
rendszerhasználó saját fogyasztása mértékéig maga köt a Földgázelosztóval
kapacitáslekötésre jogosító rendszerhasználati szerződést, úgy a Földgázelosztóval
szemben felmerülő minden fizetési kötelezettség (rendszerhasználati díjak és egyéb fizetési
kötelezettségek) a Felhasználót, mint rendszerhasználót terheli.
6.) A Földgázelosztó adatkezelőnek minősül, amelyre tekintettel a Felhasználó személyes
adatait hatályos adatvédelmi jogszabályok betartásával, a mindenkor hatályos
földgázellátásról szóló törvényben és az Üzletszabályzatban rögzített célból és formában
jogosult kezelni.
7.) A Földgázelosztó energiahatékonyságot javító intézkedései, programjai, az energetikai
tanúsítók, valamint az energetikai auditálást végző személyek és szervezetek, továbbá az
energetikai fogyasztói tanácsadó, illetve érdekvédelmi szervezetek elérhetőségei
megtekinthetőek a Földgázelosztó honlapján.
8.) A Szerződés a Felek aláírásával jön létre és – a Felek eltérő megállapodása hiányában –
az akkor lép hatályba, amikor a felhasználó által aláírt szerződést a földgázelosztó kézhez
vette, azzal, hogy a Szerződés hatályba lépésének feltétele az ÁSZF-ben írt egyéb
feltételek teljesülése is. A Szerződést a Felek határozatlan időtartamra kötik. Felek
rögzítik, hogy amennyiben (az elosztóhálózat-használati és földgáz-kereskedelmi
szerződés Földgázkereskedő általi megbízottként történő összevont kezelése esetén) a
Szerződést a Felhasználó megbízásából és képviseletében a Földgázkereskedő köti meg, a
Szerződés elektronikus úton is megköthető, mely esetben az elektronikus úton (pdf
formátumban) előállított Szerződésen a jogszabályok előírásainak megfelelő elektronikus
aláírás kerül elhelyezésre.
9.) A Felhasználó a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Szerződésben nem
szabályozott kérdésekben - ebben a sorrendben - a Szerződés Általános Szerződési
Feltételeiben (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Földgázelosztó Üzletszabályzatában, a
Földgázellátásról szóló XL. törvényben (GET) és GET-Vhr.-ben, a Ptk.-ban, illetve a
mindenkor hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések az irányadóak.
A Földgázelosztó Üzletszabályzata és az annak részét képező ÁSZF, valamint az ÜKSZ
mindenkor hatályos szövege a Földgázelosztó ügyfélszolgálati irodáiban, valamint
elektronikusan a Földgázelosztó honlapján hozzáférhető és megtekinthető.
Amennyiben a Szerződésben és az ÁSZF-ben szabályozott rendelkezések vonatkozásában
az irányadó jogszabályok megváltoznak, úgy a Szerződésben és az ÁSZF-ben foglaltakra a
módosult jogszabályok rendelkezései az irányadóak a módosult jogszabályok
hatálybalépését követően.
A Szerződés a Felek jogviszonyának valamennyi feltételét tartalmazza, a Szerződésbe nem
foglalt korábbi megállapodások és azokhoz kapcsolódó szerződési gyakorlatok, valamint a
Felek által azonos tárgyban kötött korábbi szerződés(ek) hatályukat vesztik.
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10.) Az alább felsorolt mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, a
Szerződés csak ezekkel együtt érvényes és értelmezendő:
1. sz. melléklet: Általános Szerződési Feltételek
2. sz. melléklet: Kötbértábla
3. sz melléklet: Mérőhelyi adatlap (amennyiben a 6. pontban írtakra tekintettel
értelmezhető)
A mellékletek tartalma, valamint a Szerződés tartalma között mutatkozó esetleges
ellentmondás esetén a Szerződés rendelkezései irányadók. Felhasználó által a mellékletek
elektronikusan a Földgázelosztó honlapján, illetve az ügyfélszolgálati irodákon
hozzáférhetők, igény szerint azokat a Földgázelosztó egy nyomtatott példányban a
Felhasználó rendelkezésére bocsátja. Felhasználó a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik,
hogy a mellékletek tartalmát ismeri, az abban foglaltakat magára nézve kötelező
érvényűnek ismeri el.
11.) A Földgázelosztó fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et és a kötbértáblát
megváltoztassa. Az ÁSZF módosításáról a Földgázelosztó az Üzletszabályzatában
rögzítettek szerint tájékoztatja a Felhasználót.
12.) Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy telefonszámát, fax-számát és elektronikus levél
címét (e-mail) címét a Földgázelosztó kezelje.
A Szerződést a Felek annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kelt:

Kelt:

Földgázelosztó

Felhasználó
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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZATHASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ
1. A Szerződés létrejötte, hatályba lépése, tárgya
Az elosztóhálózat-használati szerződés az Elosztó és a Felhasználó között létrejött
szerződéses jogviszony, amely alapján az Elosztó a lekötött kapacitás mértékéig biztosítja
a Felhasználó számára az elosztóhálózat használatát, valamint meghatározza az elosztói
alapszolgáltatások és külön díj ellenében végzett elosztói kiegészítő szolgáltatások
igénybevételének feltételeit, és szabályozza a felhasználási helyen történő gázvételezést.
Az elosztóhálózat-használati szerződés csak a felhasználási helyre vonatkozó érvényes
kapacitáslekötési szerződéssel együtt jogosít a vételezésre.
A Szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a Felhasználó rendelkezzen érvényes és
hatályos
egyetemes
szolgáltatási/földgáz-kereskedelmi
szerződéssel,
illetve
kapacitáslekötési szerződéssel. A Szerződés az Elosztóhálózat-használati Szerződés
Földgázelosztó által való kézhezvételével lép hatályba. Ha a Felhasználó a szerződést
véleményeltéréssel írta alá, a szerződés kizárólag akkor jön létre, ha a felek – egyeztetés
alapján – a szerződés tartalmában megállapodtak. A Földgázelosztó 15 napon belül
köteles a Felhasználóval egyeztetést kezdeményezni. A szerződés a felek által
megállapított napon lép hatályba.
2. A Földgázelosztó kötelezettsége
Az elosztóhálózat-használati szerződés alapján az Elosztó az alábbiakat biztosítja:
a) a földgáz elosztóvezeték folyamatos és biztonságos üzemeltetését és a zavarok
elhárítását,
b) a felhasználó ellátása számára lekötött kapacitás mértékéig a felhasználó fogyasztásának
megfelelő földgáz elosztása az elosztóvezeték belépési pontjától az elosztóvezeték kiadási
pontjáig,
c) fogyasztásmérő berendezéssel ellátott felhasználási helyen a csatlakozóvezeték és a
felhasználói berendezés fogyasztásmérő berendezéssel történő összeköttetésének
fenntartását,
d) az átalánydíjas felhasználó kivételével a felhasználó által vásárolt földgázmennyiség
hiteles fogyasztásmérő berendezéssel történő mérését, a fogyasztásmérő berendezés
leolvasását.
A fogyasztásmérő készülék, távadó, a számítómű valamint lakossági fogyasztók esetében a
nyomásszabályzó a Földgázelosztó tulajdonát képezi.
3. A Felhasználó kötelezettsége
A Felhasználó köteles gondoskodni a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték szakszerű
és biztonságos használatáról, a fogyasztásmérő állagmegóvásáról (átvett állapotnak
megfelelő állapot fenntartása) és őrzéséről, valamint a csatlakozóvezeték és a Felhasználói
berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartásáról, a rendszeres karbantartások,
javítások, a szükséges cserék és a műszaki-biztonsági felülvizsgálatok elvégzéséről.
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Felhasználási helyen történő, a hatályban lévő műszaki előírásoknak megfelelő
nyomásszabályozóra történő csere esetén, a Felhasználó gondoskodni köteles a
nyomásszabályozó védelmének biztosításáról azzal, hogy az ehhez szükséges esetleges
átalakítást a Felhasználó köteles elvégezni annak költségviselése mellett. Nem lakossági
Felhasználó esetén - eltérő megállapodás hiányában - a Földgázelosztó által jóváhagyott
kiviteli tervnek megfelelő csatlakozóvezeték és Felhasználói berendezés működéséhez
szükséges teljesítményű nyomásszabályozót a Felhasználó biztosítja, az a Felhasználó
tulajdona.
A 100 m3/óra névleges mérőteljesítményű vagy nagyobb összteljesítményű felhasználási
helyeken felszerelt fogyasztásmérő berendezések távadóval történő ellátása és a
jeltovábbításhoz szükséges telemechanikai rendszer működtetése során az Elosztó
napelemek felszerelésével biztosítja a szükséges tápellátást. Amennyiben a mérési helyre
nem szerelhető fel napelem benapozás hiányában, vagy egyéb műszaki akadály miatt,
akkor ebben az esetben a Felhasználó köteles biztosítani, hogy az Elosztó a mérési
rendszert a Felhasználó belső elektromos hálózatára kapcsolja, melynek kiépítését és
csatlakoztatását az Elosztó valósítja meg. Ebben az esetben a Felhasználó az
elosztóhálózat-használati szerződés hatálya alatt folyamatosan köteles biztosítani a mérési
rendszer villamosenergia-ellátáshoz szükséges energiát. Amennyiben a Felhasználónak
felróható módon megszakad az Elosztó által üzemeltett mérési és telemechanikai rendszer
villamos-energia ellátása, mely miatt az Elosztó nem tud eleget tenni mérési
kötelezettségének, úgy ebben az esetben az Elosztó részéről nem valósul meg
szerződésszegés, a mérés és a jeltovábbítás elmaradásának és helyreállításának
következményeit és költségeit teljes körűen a Felhasználó viseli.
A Felhasználó köteles lehetővé tenni a Földgázelosztó, illetve megbízottja számára az adott
ingatlanra való bejutás lehetőségét, a felhasználási hely(ek)hez kapcsolódó
fogyasztásmérő(k) leolvasását, számítóegység adatkiolvasását, a lejárt hitelesség, vagy
egyéb okból szükségessé vált mérők cseréjét, a mérő(k) és mérőhely(ek) ellenőrzését,
ingatlanon belüli gázömlés esetén a veszélyhelyzet megszüntetését.
A Felhasználó köteles a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokban írtak szerint
elvégeztetni a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági
felülvizsgálatát.
A Földgázelosztó a felhasználási helyre való bejutás érdekében - a Földgázellátásról
szóló 2008. évi XL. törvény (GET) felhatalmazása alapján – az illetékes járásbírósághoz
fordulhat, amennyiben a Felhasználó akadályozza, vagy meghiúsítja:
o a fogyasztásmérő berendezés leolvasását, ellenőrzését, cseréjét,
o szerződésszegés vagy szerződés nélküli vételezés esetén a földgázelosztási
szolgáltatásból történő felfüggesztést,
o a felhasználói berendezés ellenőrzését.
A Földgázelosztó akkor kezdeményezheti a felhasználási helyre való bejutás biztosítása
iránti nemperes eljárást, ha
- felhasználót a felhasználási helyre történő bejutás lehetőségének biztosítására
legalább két alkalommal írásban felhívta, és
- az adott felhasználási helyre történő bejutási kísérlete sikertelen volt.
A járásbíróság a határozatában
a) a fogyasztásmérő berendezés leolvasásának, ellenőrzésének, cseréjének,
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b) a földgázelosztási szolgáltatásból történő felfüggesztéshez
intézkedéseknek, vagy
c) a felhasználói berendezés ellenőrzésének
a tűrésére és együttműködésre vonatkozó kötelezettséget állapíthat meg.

szükséges

A nemperes eljárásban a bíróság elsődlegesen a rendelkezésre álló iratok és adatok alapján
dönt. A bíróság – ha a döntéséhez szükséges – a feleket meghallgathatja és a felek
indítványára további bizonyítást rendelhet el. A polgári nemperes eljárásra egyebekben a
polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény – a nemperes eljárás sajátosságaiból
eredő eltérésekkel – megfelelően irányadó.

4. Díjfizetés
Az elosztóhálózat használatáért a Felhasználó rendszerhasználati díjat, beleértve a
kapacitás-túllépés miatt fizetendő pótdíjat és a késedelmes fizetés miatt járó késedelmi
kamatokat is (továbbiakban egységesen: „rendszerhasználati díjak”), köteles fizetni azzal,
hogy amennyiben a rendszerhasználati díjak fizetését Fizető vállalja, úgy a
rendszerhasználati díjak megfizetésért a Felhasználó és a Fizető felelőssége egyetemleges
a Földgázelosztó irányába.
Az egyetemes szolgáltatás keretében ellátott Felhasználó a rendszerhasználati díjakat, a
mindenkori egyetemes szolgáltatási díjakról szóló jogszabály szerinti díjak részeként fizeti
meg az egyetemes szolgáltató részére, aki köteles ezeket a díjakat a Földgázelosztó részére
továbbfizetni.
A nem egyetemes szolgáltatás keretében vételező Felhasználó esetén a Felhasználó
vállalja, hogy a Földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény felhatalmazása alapján a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal külön rendelete szerinti mindenkori
rendszerhasználati díjat a földgázelosztó-hálózatra történő bekapcsolása kezdetétől, az
elosztóhálózat-használati szerződés hatálya alatt, a földgázkereskedőjének adott
megbízása alapján a földgázkereskedőjén keresztül, vagy közvetlenül fizeti meg a
Földgázelosztónak.
A Földgázelosztó részére a rendszerhasználati díjakat közvetlenül fizető egyetemes
szolgáltató és földgázkereskedő (a szerződés további részében egységesen:
„földgázkereskedő”) a Földgázelosztó irányába a Felhasználóval együtt egyetemlegesen
felelnek a rendszerhasználati díjak, és az elosztóhálózat-használati szerződéses
jogviszonyból származó egyéb fizetési kötelezettségek (kamatok, pótdíj, kötbér, stb.)
megfizetéséért.
5. Elszámolás hibás, nem hiteles mérés esetén
A Földgázelosztási szabályzat (Földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Kormányrendelet (Vhr.) 1. számú melléklet) és a
Földgázelosztó Üzletszabályzatának rendelkezései az irányadóak.
6. Kereskedőváltás

78

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.
Földgázelosztói Üzletszabályzat

Mellékletek

Ha a Felhasználó földgázkereskedőt kíván váltani, annak lebonyolítását az engedélyesek
térítésmentesen végzik, és azzal összefüggésben a földgázkereskedő és a Földgázelosztó
a Felhasználónak díjat nem számíthat fel. A kereskedőváltás lebonyolítása céljából a
Felhasználó megbízása alapján az a földgázkereskedő is eljárhat, akivel a Felhasználó az
új földgáz-kereskedelmi, vagy egyetemes szolgáltatási szerződést megköti.
A Felhasználó a földgáz-kereskedelmi szerződésének kereskedőváltás miatti felmondása
az elosztóhálózat-használati szerződés hatályát nem érinti. Ha a Felhasználót a jövőben
ellátó földgázkereskedő a rendszerhasználati díjat a Felhasználó megbízása alapján maga
fizeti meg a Földgázelosztó részére, akkor, mint fizető lép be az elosztóhálózat-használati
jogviszonyba a korábbi földgázkereskedő helyébe, illetve – a Felhasználó külön
megbízása alapján – a Felhasználót a jövőben ellátó földgázkereskedő az elosztóhálózathasználati szerződéses jogviszonyban a Felhasználó képviselőjévé válhat.
A kereskedőváltás részletes szabályait a Földgázelosztó Üzletszabályzata tartalmazza.
7. Szünetelés időpontjának meghatározására vonatkozó rendelkezések
A tervszerű megelőző karbantartás miatti szüneteltetés kezdő időpontját és előrelátható
időtartamát, valamint a szükséges biztonsági intézkedéseket a Földgázelosztó legalább 3
hónappal korábban újsághirdetésben, vagy hírlevélben, vagy közvetlen levélben közli a
Felhasználókkal és az érintett engedélyesekkel.
Az elosztó rendszer karbantartása, átalakítása, felújítása, fejlesztése, cseréje és új
Felhasználó bekapcsolása esetén, a Földgázelosztó legalább 15 nappal a szüneteltetés
időpontja előtt újsághirdetésben, vagy hírlevélben, vagy közvetlen levélben értesíti a
Felhasználókat és az érintett engedélyeseket a szüneteltetés kezdő időpontjáról és
előrelátható időtartamáról, valamint a szükséges biztonsági intézkedésekről.
8. A szerződő felek együttműködése és elszámolása földgázellátási zavar és
válsághelyzet esetén
Korlátozás rendelhető el földgázellátási zavar és/ válsághelyzet esetén az egyes
korlátozási kategóriákba besorolt Felhasználók gázfogyasztásának csökkentése vagy
megszüntetése annak érdekében, hogy az együttműködő földgázrendszeren vagy annak
egy részén a hidraulikai egyensúly helyreálljon és fenntartható legyen.
A Felhasználói korlátozást a GET 6. § d) pontja, valamint a GET 96. § (4) bekezdése
alapján a rendszerirányító rendeli el és irányítja a MEH egyidejű tájékoztatása mellett.
Földgázellátási válsághelyzet esetén a Rendszerhasználók az általuk megkötött
szerződésekben foglalt jogoktól és kötelezettségektől függetlenül kötelesek a
rendszerirányító, a földgázszállító, valamint az Elosztó utasításait végrehajtani, és az
ezáltal keletkező kárt a GET 96. § (7) bekezdése szerinti kivétellel viselni.
Földgázellátási válsághelyzet esetén - a zavar és a válsághelyzet következtében felmerült földgáz rendszerhasználati díjakat tartalmazó rendelet szerinti esetleges pótdíj
megfizetése alól - a kiegyensúlyozási pótdíj kivételével - a díjfizetésre kötelezett
mentesül.
9. Az
elosztóhálózat-használati
következményei

szerződés
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9.1.

A Földgázelosztó részéről történt elosztóhálózat használati szerződés
megszegésének minősül, ha:

a) Nem értesíti az érintett földgázkereskedőt/Felhasználót az üzletszabályzatban,
illetve a szerződésben meghatározott időben és módon az elosztóvezetéken
elvégzendő, tervezhető karbantartási, felújítási, fejlesztési munkák miatti szünetelés
időpontjáról és várható időtartamáról. (Vhr. 1. számú melléklet 18.1. a) pont)
Jogkövetkezménye:
o kötbér
o kártérítés
b) Jogszerűtlen magatartása folytán a gázszolgáltatás megszakad, vagy azt a
jogszabályokban foglaltakon túlmenően szünetelteti, illetőleg korlátozza. (Vhr. 1.
számú melléklet 18.1. b) pont)
Jogkövetkezménye:
o kártérítés
o arányos díjvisszatérítés: egy naptári napnál hosszabb jogszerűtlen
szünetelés esetén az elosztói teljesítménydíjat a kieső órák, vagy az
alapdíjat a kieső napok arányában nem kell megfizetni (70/2003. (X.28.)
GKM rend.)
o kötbér
c) A földgázelosztás minőségi és szolgáltatási színvonala a földgázelosztási működési
engedélyben, illetve az üzletszabályzatban előírtaknak nem felel meg. (Vhr. 1.
számú melléklet 18.1. c) pont)
Jogkövetkezménye:
o kötbér
d) Olyan fogyasztásmérőt üzemeltet, amely érvényes hitelesítéssel nem rendelkezik,
és annak hitelesítésére jogszabály vagy egyéb megállapodás a Földgázelosztót
kötelezi, (Vhr. 1. számú melléklet 18.1.d) pont)
Jogkövetkezménye:
o kötbér
e) A szerződésben rögzített adatszolgáltatási kötelezettségeinek nem, vagy csak
késedelmesen tesz eleget. (Vhr. 1. számú melléklet 18.1. e) pont)
Jogkövetkezménye:
o kötbér
f) Az elosztóhálózat-használati szerződésben, vagy az üzletszabályzatában foglaltakat
egyéb módon megsérti, illetve az azokban foglalt lényeges kötelezettségének nem
tesz eleget. (Vhr. 1. számú melléklet 18.1.g) pont)
Jogkövetkezménye:
o kártérítés
g) Ha a földgázkereskedő általi, a földgázellátásból kikapcsolt Felhasználó ellátásba
történő ismételt bekapcsolására vonatkozó kezdeményezésnek a Földgázelosztó a
kezdeményezést követő 2 (kettő) munkanapon, lakossági fogyasztó esetén 24 órán
belül nem tesz eleget. (GET 16. § (2) bek.)
Jogkövetkezménye:
o kötbér
h) Nem tesz eleget a védendő fogyasztók nyilvántartására vonatkozó
kötelezettségeinek, illetőleg nem biztosítja számukra a jogszabályban,
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üzletszabályzatban meghatározott elbánást
Jogkövetkezménye:
o kötbér
i) Nem tartja be a Hivatal határozatában foglalt garantált szolgáltatásra vonatkozó
kötelezettségeket.
Jogkövetkezménye:
o a határozat szerinti kötbér
9.2. Az elosztóhálózat-használati szerződés
megszegésének esetei és következményei:

Felhasználó

részéről

történő

a) A Földgázelosztóval szemben fennálló fizetési kötelezettségének (beleértve az
általa fizetendő rendszerhasználati díjakat, esetleges pótdíjakat, kötbéreket, illetve
az egyéb díjakat is) nem, vagy késedelmesen tesz eleget (GET 77. § (2) d) pont,
Vhr. 1. számú melléklet 18.3. a) pont)
Jogkövetkezménye:
o késedelmi kamat
o az elosztóvezetékhez való hozzáférés felfüggesztése (GET 77. § (2))
o a szerződés felmondása
b) A szerződésben meghatározott felhasználási helyen kívüli területre vezeti át az
elosztóvezetékről vételezett földgázt, vagy az elosztóvezetékről vételezett földgázt
a Földgázelosztó hozzájárulása nélkül más részére bármilyen formában továbbadja.
(GET 16. § (1) cc) pont, Vhr. 1. számú melléklet 18.3. b) pont)
Jogkövetkezménye:
o kártérítés
o a bekapcsolásnak / az elosztás megkezdésének / folytatásának megtagadása
(GET 16. § (1))
c) A szerződésben foglalt adatváltozás-bejelentési kötelezettségének nem, vagy
késedelmesen tesz eleget. (Vhr. 1. számú melléklet 18.3. c) pont)
Jogkövetkezménye:
o kötbér
o kártérítés
d) A fogyasztáskorlátozási - illetve megszakítható Felhasználó esetén a megszakítási rendelkezéseknek nem tett eleget. (GET 16. § (1) cd) pont, Vhr. 1. számú melléklet
18.3. d) pont)
Jogkövetkezménye:
o kártérítés (ideértve a más Felhasználónak, földgázipari engedélyesnek
okozott kárt is)
o a bekapcsolásnak / az elosztás megkezdésének / folytatásának megtagadása
(GET 16. § (1))
e) Szabálytalanul vételez (Vhr. 1. számú melléklet 18.3. e) pont), így különösen:
o a fogyasztásmérő berendezésen vagy mérési rendszeren elhelyezett
nyomóbélyegzővel lezárt zárópecsét, vagy egyéb jogi zár (továbbiakban együtt
plomba) sérülését a sérülés észlelését követő 2 munkanapon belül nem jelenti
be, (Vhr. 1. számú melléklet 18.4. a) pont),
Jogkövetkezménye:
o kártérítés
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o

o

o

o

o

o elosztási szolgáltatás felfüggesztése, ha a hiteles mérés feltételei a
helyszínen nem állíthatóak helyre
a fogyasztásmérő berendezésen vagy mérési rendszeren elhelyezett plomba,
vagy a mérőberendezés (beleértve az előre fizető mérő feltöltő kártyáját is)
megrongálásával a fogyasztásmérő berendezést méretlen gáz felhasználására
alkalmassá teszi, (Vhr. 1. számú melléklet 18.4. b) pont),
Jogkövetkezménye:
o elosztási szolgáltatás felfüggesztése, amennyiben a hiteles mérés feltételei a
helyszínen azonnal nem állíthatók helyre,
o az üzletszabályzat 8. sz. mellékletét képező kötbértábla szerinti kötbér
o kártérítés
a fogyasztásmérő berendezés megrongálásával méretlen gázt vételez, (Vhr. 1.
számú melléklet 18.4. c) pont),
vagy
a nyomásszabályozó, vagy a fogyasztásmérő berendezés működését
befolyásolja.
Jogkövetkezménye:
o az üzletszabályzat 8. sz. mellékletét képező kötbértábla szerinti kötbér
fizetése
o elosztási szolgáltatás felfüggesztése, amennyiben a hiteles mérés feltételei a
helyszínen azonnal nem állíthatók helyre
o kártérítés
a fogyasztásmérő berendezés megkerülésével méretlen gáz vételezésére
alkalmas állapotot idéz elő, (Vhr. 1. számú melléklet 18.4. d) pont),
Jogkövetkezménye:
o az üzletszabályzat 8. sz. mellékletét képező kötbértábla szerinti kötbér
fizetése
o szolgáltatás felfüggesztése, amennyiben a hiteles mérés feltételei a
helyszínen azonnal nem állíthatók helyre
o kártérítés
a szolgáltatás szüneteltetése esetén önkényes visszakapcsolással vételez, (Vhr.
1. számú melléklet 18.4. e) pont),
Jogkövetkezménye:
o az üzletszabályzat 8. sz. mellékletét képező kötbértábla szerinti kötbér
fizetése
o elosztási szolgáltatás felfüggesztése, amennyiben a hiteles mérés feltételei a
helyszínen azonnal nem állíthatók helyre
o kártérítés
a nyomás alatti gázellátó rendszert (szállító- és elosztóvezetéket vagy a
csatlakozóvezetéket) megbontja, a fogyasztásmérő berendezést vagy a mérési
rendszert, vagy a nyomásszabályozót jogosulatlanul eltávolítja, vagy a
szerződésben meghatározott felhasználási helyen kívüli területre vezet át
földgázt, és e magatartások valamelyikével méretlenül vételez, (Vhr. 1. számú
melléklet 18.4. f) pont),
Jogkövetkezménye:
o az üzletszabályzat 8. sz. mellékletét képező kötbértábla szerinti kötbér
fizetése
o elosztási szolgáltatás felfüggesztése, amennyiben a hiteles mérés feltételei a
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f)

g)

h)

i)

j)

helyszínen azonnal nem állíthatók helyre
o kártérítés
o a fogyasztásmérő berendezés nélküli fogyasztás feltételeit megszegi (Vhr. 1.
számú melléklet 18.4. g) pont),
Jogkövetkezménye:
o az üzletszabályzat 8. sz. mellékletét képező kötbértábla szerinti kötbér
fizetése
o elosztási szolgáltatás felfüggesztése, amennyiben a hiteles mérés feltételei a
helyszínen azonnal nem állíthatók helyre
o kártérítés
A nyomásszabályozó, a fogyasztásmérő berendezés, vagy a mérési rendszer
ellenőrzését, a hibás nyomásszabályozó, fogyasztásmérő berendezés vagy mérési
rendszer javítását, hitelesítési vagy egyéb cseréjét, illetve a fogyasztásmérő
berendezés vagy mérési rendszer leolvasását a Földgázelosztó vagy megbízottja
részére nem teszi lehetővé, illetve - ha erre megállapodás kötelezi a Felhasználót ezek javítását vagy a cseréjét nem végzi el. (GET 16. § (1) cb pont, Vhr. 1. számú
melléklet 18.3. f) pont)
Jogkövetkezménye:
o kötbér
o a bekapcsolásnak / az elosztás megkezdésének / folytatásának megtagadása
(GET 16. § (1))
A felhasználási helyen olyan fogyasztásmérő berendezés üzemel, amely érvényes
hitelesítéssel nem rendelkezik, és megállapodás alapján annak hitelesítésére a
Felhasználó köteles. (Vhr. 1. számú melléklet 18.3. g) pont)
Jogkövetkezménye:
o kötbér
o kártérítés
o az elosztás felfüggesztése
o a elosztóhálózat-használati szerződés azonnali hatályú felmondása az adott
Felhasználó vonatkozásában
A fogyasztói vezetéket engedély nélkül átalakítja. (Vhr. 1. számú melléklet 18.3. h)
pont),
Jogkövetkezménye:
o kártérítés
o az elosztás felfüggesztése
o a elosztóhálózat-használati szerződés azonnali hatályú felmondása az adott
Felhasználó vonatkozásában
a fogyasztói vezetékkel kapcsolatos, engedélyhez nem kötött bontási tevékenységet
a gázszerelők jogszabály szerinti nyilvántartásában nem szereplő személlyel
végeztet. (Vhr. 1. számú melléklet 18.3. i) pont),
Jogkövetkezménye:
o kártérítés
o az elosztás felfüggesztése
o a elosztóhálózat-használati szerződés azonnali hatályú felmondása az adott
Felhasználó vonatkozásában
A műszaki-biztonsági követelményeknek nem megfelelő csatlakozóvezetéket,
Felhasználói berendezést használ, vagy azokat az életre, testi épségre, az
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egészségre, vagy vagyonbiztonságra veszélyes módon használja. (Vhr. 1. számú
melléklet 18.3. j) pont),
Jogkövetkezménye:
o kötbér
o kártérítés
o az elosztás felfüggesztése
o a elosztóhálózat-használati szerződés azonnali hatályú felmondása az adott
Felhasználó vonatkozásában
k) A fentieken kívül az elosztóhálózat-használati szerződésben, a Földgázelosztó
üzletszabályzatában és a hatályos jogszabályokban foglaltakat egyéb módon
megsérti, illetőleg az azokban foglalt lényeges kötelezettségének nem tesz eleget.
(Vhr. 1. számú melléklet 18.3. k) pont)
Jogkövetkezménye:
o kártérítés
o az elosztás felfüggesztése
10. Szerződés nélküli rendszerhasználat
Szerződés nélkül használja a földgázelosztó-vezetéket az a személy, aki olyan
felhasználási helyen vételez földgázt, amelyre nem rendelkezik elosztóhálózat-használati
szerződéssel.
A szerződés nélküli rendszerhasználat részletszabályait az üzletszabályzat 8.7. fejezete
tartalmazza.
11. Szerződés módosítása
Amennyiben az elosztóhálózat-használati szerződés tartalmát utóbb módosítani
szükséges, úgy a módosítás végrehajtása céljából, a szerződő felek jogosultak, de nem
kötelesek módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új elosztóhálózat-használati
szerződést kötni, azonban ha mégis készítenek ilyet, úgy annak hatályba lépésével
egyidejűleg a korábban megkötött elosztóhálózat-használati szerződés automatikusan,
külön értesítés és egyéb jogi aktus nélkül hatályát veszti.
A Szerződő felek adataiban, vagy a Szerződés II. pontjában írt adatok utólagos változása
nem igényli a Szerződés alakszerű írásbeli módosítását, azonban ezen adatváltozásokról a
változással érintett Szerződő Fél haladéktalanul köteles írásbeli jegyzőkönyvben,
elektronikus levélben, fax-on, vagy postai úton megküldött levélben értesíteni a másik
Felet, mely értesítés megtörténtével egyidejűleg a változás automatikusan a Szerződés
részévé válik, míg a korábbi, változással érintett adat(ok) hatályá(uka)t veszti(k). A
tájékoztatás késedelméből, vagy elmulasztásából származó esetleges károkat a mulasztó
Fél köteles maga viselni.
Amennyiben a Szerződés megkötését követően a Földgázelosztó tudomására jut, hogy a
Szerződés II. pontja szerinti felhasználói profil megállapítása eltér a valós helyzettől, akkor
jogosult a felhasználóra a valós állapotnak megfelelő felhasználói profilt megállapítani és
alkalmazni.
12. A szerződés megszűnése, felmondásának feltételei
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Ha az adott felhasználási helyre vonatkozó kapacitáslekötési szerződés, vagy az
egyetemes szolgáltatási/földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnik, úgy az
elosztóhálózat-használati szerződés is automatikusan - a kereskedőváltás esetét kivéve -,
a Földgázelosztó külön értesítése, bármely egyéb jogi aktus nélkül megszűnik és hatályát
veszti!
Az elosztóhálózat-használati szerződés hiánya, illetve megszűnése esetén a
Földgázelosztó jogosult az adott felhasználási helyen a gázigénylő/Felhasználó
bekapcsolását, a földgázelosztási szolgáltatás megkezdését megtagadni vagy a
földgázelosztási szolgáltatás folytatását azonnal felfüggeszteni.
A Földgázelosztó a 9.2 pont h.), i.) és j.) alpontjaiban foglalt esetekben jogosult az
elosztóhálózat-használati szerződés azonnali hatályú felmondására, melyet írásban
köteles a Felhasználóval közölni!
A Földgázelosztó a 9.2 pont a.) alpontjában foglalt esetekben jogosult az elosztóhálózathasználati szerződés 30 napos felmondási idővel történő felmondására, melyet írásban
köteles a Felhasználóval közölni! A Földgázelosztó akkor jogosult ezen felmondásra, ha
a felmondását megelőzően, igazolt módon kiküldött felszólító levélben felhívta a
Felhasználót - legalább 5 napos határidővel - a tartozása rendezésére, azonban a
felszólításban írt határidő eredménytelenül telt el. A Földgázelosztónak az előzőekben írt
felszólítása, illetve a szerződés felmondása nincs halasztó hatállyal a Földgázelosztó azon
jogának gyakorlására, hogy díj-hátralék esetén jogosult a Felhasználó irányában az
elosztóvezetékhez való hozzáférést felfüggeszteni (azaz a Felhasználási helyet
kikapcsolni).
A Földgázelosztó jogosult az elosztóhálózat-használati szerződés felmondására az
Üzletszabályzatban írt egyéb esetekben.
A felhasználó a határozatlan időtartamra kötött elosztóhálózat-használati szerződést 30
napos felmondási idővel írásban felmondhatja, mellyel egyidejűleg az őt ellátó
földgázkereskedőt is köteles értesíteni a felmondás megtörténtéről.
A Szerződés felhasználó általi, felmondási idővel történő felmondása esetén a
Földgázelosztó jogosult a felmondási időtől eltekinteni, és a Szerződést a felmondási idő
lejárta előtt megszűntnek tekinteni (pl. a felhasználási helyen a felhasználó személyében
történő változás esetén).
13. Panaszok kezelése
A panaszok kezelésének szabályait az Üzletszabályzat 8. fejezete tartalmazza.
14. Vegyes és záró rendelkezések
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az elosztóhálózat-használati jogviszonnyal
kapcsolatos vitás kérdéseiket egymás között kísérlik meg rendezni.
A Felhasználó a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Szerződésben és
Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Földgázelosztó
Üzletszabályzatában, illetve a mindenkor hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések
az irányadóak.
A Földgázelosztó Hivatal által jóváhagyott Üzletszabályzata, és az annak részét képező
Általános Szerződési Feltételek, megtekinthető a „www.eon.hu” honlapon és a
Földgázelosztó ügyfélszolgálati irodáiban. A Földgázelosztó ügyfélszolgálati irodáinak
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elérhetőségét az Üzletszabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza és megtalálhatók a
„www.eon.hu” honlapon.
Amennyiben az elosztóhálózat-használati szerződésben és az ÁSZF-ben szabályozott
rendelkezések vonatkozásában az irányadó jogszabályok megváltoznak, úgy az
elosztóhálózat-használati szerződésben és ÁSZF-ben foglaltakra a módosult jogszabályok
rendelkezései az irányadóak a módosult jogszabályok hatálybalépését követően.
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6. számú melléklet: Korlátozási sorrend
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Az aktuális jóváhagyott korlátozási sorrend a Földgázszállító honlapján az alábbi linken
érhető el: https://fgsz.hu/vallalatunk/vallalatiranyitas/mukodesi-dokumentumok
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7. számú melléklet: Kötbértábla
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A kötbérek meghatározása

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény végrehajtásáról rendelkező 19/2009.
(I.30.) számú Kormányrendelet 1. számú melléklete (továbbiakban: Gesz), valamint a
Földgázelosztó Üzletszabályzata rendelkezik mindazon esetekről, amikor a
Földgázelosztónak vagy az egyetemes szolgáltatási/földgáz-kereskedelmi engedélyesnek,
vagy a Felhasználónak a szerződésszerű teljesítésének elmulasztásából, vagy
megszegéséből adódóan kötbérfizetési kötelezettsége állhat fenn. A kötbérek mértéke a
táblázatban foglaltak szerint kerül megállapításra és alkalmazásra, miután a Földgázelosztó
Üzletszabályzatának részét képzendően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal jóváhagyta.
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KÖTBÉRTÁBLA

I.
KÖTBÉR MÉRTÉKE

SZERZŐDÉSSZEGŐ
MAGATARTÁS FORMÁI
FÖLDGÁZELOSZTÓ
RÉSZÉRŐL

1.) Ha a földgázelosztónak felróható okból
az elosztói csatlakozási szerződés szerinti
teljesítmény nem áll rendelkezésre az
elosztói csatlakozási szerződésben
meghatározott időpontban
2.) 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 18.1. a)]
3.) Jogszerűtlen magatartása folytán a
gázszolgáltatás megszakad, vagy azt a
jogszabályokban foglaltakon túlmenően
szünetelteti, illetőleg korlátozza.
[Gesz 18.1. b)]
4.) A földgázelosztás minőségi és
szolgáltatási színvonala a földgázelosztási
működési engedélyben, illetve az
üzletszabályzatban, Hivatal
határozataiban előírtaknak nem felel meg.
[Gesz 18.1. c)]
5.) Olyan fogyasztásmérőt üzemeltet, amely
érvényes hitelesítéssel nem rendelkezik és
annak hitelesítésére jogszabály vagy
egyéb megállapodás a földgázelosztót
kötelezi
[Gesz 18.1. d)]
6.) A szerződésben rögzített
adatszolgáltatási kötelezettségeinek nem,
vagy csak késedelmesen tesz eleget
[Gesz 18.1. e)]
7.) Az elosztóhálózat-használati
szerződésben, vagy üzletszabályzatban
foglaltakat egyéb módon megsérti, illetve
az azokban foglalt lényeges
kötelezettségének nem tesz eleget
[Gesz 18.1.g)]

A szolgáltatásra jogosult felhasználó

Lakossági és 20
m3/h alatti
nem lakossági

20-100 m3/h
(ilyen
lakossági is
lehet – pl.
társasház)

101-500 m3/h

500 m3/h
felett

2.500,- Ft/hét,
de maximum 30.000 Ft

10.000,- Ft/hét,
de maximum
150.000 Ft

20.000,- Ft/hét, de
maximum 300.000 Ft

50.000,- Ft/hét,
de maximum
500.000 Ft

5.000,-Ft/alkalom

20.000,-Ft/alkalom

100.000,-Ft/alkalom

300.000,Ft/alkalom

500,-Ft/nap

1.000,-Ft/nap

10.000,-Ft/nap

20.000,-Ft/nap

500,-Ft/nap
de maximum 10.000,-Ft

1.000,-Ft/nap
de maximum 20.000,Ft

10.000,-Ft/nap
de maximum 100.000,Ft

20.000,-Ft/nap
de maximum
100.000,-Ft

10.000,-Ft/megkezdett
év

30.000,-Ft/megkezdett
év

500,-Ft/nap
de maximum 10.000,-Ft

1.000,-Ft/nap
de maximum 20.000,Ft

10.000,-Ft/nap
de maximum 100.000,Ft

20.000,-Ft/nap
de maximum
100.000,-Ft

500,-Ft/nap
de maximum 10.000,-Ft

1.000,-Ft/nap
de maximum 20.000,Ft

10.000,-Ft/nap
de maximum 100.000,Ft

20.000,-Ft/nap
de maximum
100.000,-Ft

5.000,-Ft/megkezdett év
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8.) Ha a földgázellátásból kikapcsolt
felhasználó ellátásba történő ismételt
bekapcsolására vonatkozó
kezdeményezésnek a földgázelosztó a
kezdeményezést követően
a) lakossági fogyasztó esetén a
kizárás alapjául szolgáló helyzet
fennállásának megszűnését
követő 48 órán belül, de a
kereskedő elosztóhoz eljuttatott
kezdeményezését követő 24 órán
túl tesz eleget,
b) lakossági fogyasztó esetén a
kizárás alapjául szolgáló helyzet
fennállásának megszűnését
követő 48 órán túl, de 72 órán
belül tesz eleget;
c) lakossági fogyasztó esetén a
kizárás alapjául szolgáló helyzet
fennállásának megszűnését
követő 72 órán túl tesz eleget;
d) nem lakossági felhasználó esetén
a kizárás alapjául szolgáló
helyzet fennállásának
megszűnéséről való
tudomásszerzést követő 2
munkanapon belül nem tesz
eleget (GET 16. § (2) bekezdés)

GSZ szerinti kötbér
GSZ szerinti kötbér
GESZ 18.2 szerint a
visszakapcsolásáért kért
külön díj 50%-a

GESZ 18.2 szerint a
visszakapcsolásáért kért
külön díj 100%-a

GESZ 18.2 szerint a
visszakapcsolásáért
kért külön díj 50%-a

GESZ 18.2 szerint a
visszakapcsolásáért
kért külön díj 100%-a

GSZ szerinti kötbér
GSZ szerinti kötbér

9.) Nem tesz eleget a védendő fogyasztók
nyilvántartására vonatkozó
kötelezettségeinek, illetőleg nem
biztosítja számukra a jogszabályban,
üzletszabályzatban meghatározott
elbánást.
10.) Nem tartja be a Hivatal határozatában
foglalt garantált szolgáltatásokra (GSZ)
vonatkozó kötelezettségeket

GSZ szerinti kötbér

GSZ szerinti
kötbér

500,-Ft/nap
de maximum 10.000,-Ft

1.000,-Ft/nap
de maximum 20.000,Ft

10.000,-Ft/nap
de maximum 100.000,Ft

20.000,-Ft/nap
de maximum
100.000,-Ft

A határozat szerint

A határozat szerint

A határozat szerint

A határozat
szerint

 Minden megkezdett hét, egész hétnek számít.
 A felhasználó a kötbért meghaladó kárát a Ptk. kártérítésre vonatkozó rendelkezései
alapján érvényesítheti az elosztóval szemben.
Az elosztói engedélyes a tartozás miatt kikapcsolt lakossági fogyasztó tartozása rendezésétől
számított 48, illetve 72 órát meghaladó visszakapcsolás esetén az elosztói engedélyesekre és
az egyetemes szolgáltatókra rendeletben megállapított visszakapcsolási díj 50, illetve 100%-át
köteles kötbérként külön kérés nélkül, automatikusan megfizetni a lakossági fogyasztónak.
A tartozás miatt kikapcsolt lakossági fogyasztó tartozása rendezésétől számított 48 órát el
nem érő, de a tartozás rendezésének hitelt érdemlő igazolásától vagy a földgázkereskedő,
egyetemes szolgáltató kezdeményezésétől számított 24 órát meghaladó visszakapcsoláskor az
elosztói engedélyes a GSZ által meghatározott kötbért köteles automatikusan megfizetni a
lakossági fogyasztónak.
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II.
SZERZŐDÉSSZEGŐ
MAGATARTÁS FORMÁI
RENDSZERHASZNÁLÓ /
FELHASZNÁLÓ
RÉSZÉRŐL
1.) A szerződésben foglalt adatváltozás
bejelentési kötelezettségének nem, vagy
késedelmesen tesz eleget
[Gesz 18.3. c)]
2.) A nyomásszabályozó, vagy a
fogyasztásmérő berendezés, vagy a mérési
rendszer ellenőrzését, a hibás
nyomásszabályozó, fogyasztásmérő
berendezés, vagy mérési rendszer javítását,
hitelesítési vagy egyéb cseréjét, illetve a
fogyasztásmérő berendezés, 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 cseréjét nem
végzi el.
[Gesz 18.3. f)]
3.) A felhasználási helyen olyan fogyasztásmérő
berendezés üzemel, amely érvényes
hitelesítéssel nem rendelkezik és
megállapodás alapján annak hitelesítésére a
rendszerhasználó köteles.
[Gesz.18.3. g)]
4.) A fogyasztói vezetéket engedély nélkül
átalakítja, továbbá a felhasználó, vagy a
megbízásából eljáró, gázszerelőnek nem
minősülő személy a fogyasztói vezetéket
megbontja
[Gesz 18.3. h)]
5.) A fogyasztói vezeték vagy berendezés
megbontásával járó, engedélyhez nem kötött
tevékenységet a gázszerelők jogszabály
szerinti nyilvántartásában nem szereplő
személlyel végeztet.
[Gesz 18.3. i)]
6.) A műszaki-biztonsági követelményeknek
nem megfelelő csatlakozóvezetéket,
felhasználói berendezést használ, vagy azokat
az életre, a testi épségre, az egészségre vagy a
vagyonbiztonságra veszélyes módon
használja
[Gesz 18.3. j)]

KÖTBÉR MÉRTÉKE
A szolgáltatásra jogosult felhasználó
Lakossági és
20 m3/h
500 m3/h
20-100 m3/h
101-500 m3/h
alatti nem
feletti
lakossági
500 Ft /nap,
de maximum 5.000 Ft

1.000 Ft/nap,
de maximum 10.000
Ft

10.000 Ft/nap
de max. 30.000 Ft

20.000 Ft/nap,
de max. 100.000 Ft

3.000 Ft/alkalom

5.000 Ft/alkalom

10.000 Ft/alkalom

20.000 Ft/alkalom

5.000 Ft/alkalom

10.000 Ft/alkalom

30.000 Ft/alkalom

100.000 Ft/alkalom

20.000 Ft/alkalom

50.000 Ft/alkalom

200.000 Ft/alkalom

300.000 Ft/alkalom

5.000 Ft/alkalom

10.000 Ft/alkalom

30.000 Ft/alkalom

100.000 Ft/alkalom

100.000 Ft/alkalom

200.000 Ft/alkalom

400.000 Ft/alkalom

1.000.000 Ft/alkalom

13.000 Ft/nap

*

*

*

7.) Szabálytalanul vételez
[Gesz 18.3. e)]
7.1.) A fogyasztásmérő berendezésen vagy
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mérési rendszeren elhelyezett plomba, vagy a
mérőberendezés megrongálásával, a
fogyasztásmérő berendezést méretlen gáz
felhasználására alkalmassá teszi
[Gesz 18.4. b)]

7.2.) A fogyasztásmérő berendezés
megrongálásával méretlen gázt vételez.
A nyomásszabályozó vagy a fogyasztásmérő
berendezés működését befolyásolja.
[Gesz 18.4. c)].

18.000 Ft/nap

*

*

*

13.000 Ft/nap

*

*

*

18.000 Ft/nap

*

*

*

18.000 Ft/nap

*

*

*

7.6.) A felhasználó a fogyasztásmérő
berendezés nélküli fogyasztás - földgázelosztó
üzletszabályzatában meghatározott - feltételeit
megszegi.
[Gesz 18.4. g)]

200 Ft/nap

-

-

-

8.) 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. 18.3. k)]

500 Ft/nap,

1.000 Ft/nap,

10.000 Ft/nap,

20.000 Ft/nap,

7.3.) A fogyasztásmérő berendezés
megkerülésével méretlen gáz vételezésére
alkalmas állapotot idéz elő
[Gesz 18.4. d)]
7.4.) A szolgáltatás szüneteltetése esetén
önkényes visszakapcsolással vételez
[Gesz 18.4. e)]
7.5.) A nyomás alatti gázellátó rendszert
(szállító- és elosztóvezetéket vagy a
csatlakozóvezetéket) megbontja, a
fogyasztásmérő berendezést vagy a mérési
rendszert, vagy a nyomásszabályozót
jogosulatlanul eltávolítja, vagy a
szerződésben meghatározott felhasználási
helyen kívüli területre vezet át földgázt, és
ezen magatartások valamelyikével méretlenül
vételez.
[Gesz 18.4. f)]

* A szabálytalan vételezés kötbér számítási alapja, a felhasználónál felszerelt fogyasztásmérő berendezés vagy mérési
rendszer névleges teljesítményének napi 24 órás üzemre a földgáz ára, 30 napos időtartamra számítva.
Kötbér: beépített névleges órai teljesítmény x 24 óra x 30 nap x aktuális földgázár (amely tartalmazza a földgáz egységárát és
az összes rendszerhasználati díjat)
Példa a kötbér számítására (az alábbi példa paraméterekkel):
fogyasztásmérő berendezés névleges teljesítménye: 25 m3/h
földgázár: 140 Ft/m3
Kötbér = 25 m3 x 24 óra x 30 nap x 140 Ft.
Amennyiben a szabályszerűen üzembe nem helyezett gázkészülékek névleges teljesítménye 15%-kal meghaladja a mérő
névleges teljesítményét, abban az esetben a felhasználási helyen beépített valamennyi felhasználói berendezés összes
névleges teljesítményét kell figyelembe venni a kötbér alapjának meghatározásához. A fentiek meghatározásakor csak a
szerződésszegéssel érintett mérő vagy mérők, illetve a szerződésszegéssel érintett készülékek névleges teljesítménye vehető
figyelembe.
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