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ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI; ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI
SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI
Az elosztói csatlakozási szerződés minden Felhasználóra általánosan irányadó
tartalmi elemeit a jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”)
tartalmazzák, amelyek részét képezik a Felhasználóval megkötésre kerülő, egyedi
elosztói csatlakozási szerződésnek vagy az elosztói csatlakozási és fejlesztési
szerződésnek (a továbbiakban: „Szerződés”.) „Szerződés” kifejezés alatt jelen ÁSZF
értelmezése során az elosztói csatlakozási szerződés és az elosztói csatlakozási és
fejlesztési szerződés egyaránt értendő. Figyelemmel arra, hogy a földgázellátásról
szóló 2008. évi XL. Tv. az elosztói csatlakozási szerződés vonatkozásában a
„gázigénylő”, a 11/2016. (XI.14.) MEKH rendelet pedig a „leendő felhasználó”
kifejezést használja, így a továbbiakban a jelen ÁSZF értelmezése során
„Felhasználó” kifejezés alatt a mindenkori „gázigénylő” és „leendő felhasználó” is
értendő.
A földgáztermelő csatlakozási igényének kielégítésére
földgáztermelővel egyedi megállapodást köt.

a Földgázelosztó a

1.

A Szerződés tárgya

1.1.

A Szerződés alapján a Földgázelosztó a Felhasználó által megfizetett
csatlakozási díj ellenében a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülését
követően a Felhasználó rendelkezésére bocsájtja a vásárolt kapacitást.

1.2.

A Szerződés alapján a Földgázelosztó a Felhasználó részére a Szerződésben
meghatározott felhasználási hely tekintetében közvetlenül az alábbi
szolgáltatásokat nyújtja:
a) földgáz elosztóvezetékhez történő csatlakozáshoz szükséges elosztó
vezetéki fejlesztés,
b) a csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés létesítésével kapcsolatos
tervfelülvizsgálat, műszaki-biztonsági ellenőrzés
c) az elosztó vezeték és a csatlakozó vezeték összekötése,
d) gázmérő és (lakossági fogyasztó esetén) nyomásszabályzó felszerelése,
e) csatlakozó vezeték és fogyasztói vezeték üzembe helyezése.

1.3.

A Szerződés alapján a Földgázelosztó vállalja a csatlakozási ponton
felhasználási hely vásárolt kapacitásának folyamatos biztosítását és annak
Szerződősben rögzített naptól a Felhasználó rendelkezésére bocsátását,
Felhasználó pedig vállalja, hogy a vásárolt kapacitás mértékéig
Szerződésben rögzített naptól az elosztóhálózat-használati szerződést és
vételezésre jogosító szerződést megköti, és megkezdi a vételezést.
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2.

Díjtételek meghatározása

2.1. A csatlakozási díj meghatározását és annak számítási metodikáját a Csatlakozás
Pénzügyi Feltételei elnevezésű dokumentum tartalmazza, amely a jelen ÁSZF
mellékletét képezi.
2.2. Amennyiben a nem egyetemes szolgáltatásra jogosult leendő felhasználó
csatlakozási igénye fejlesztéssel valósítható meg, a Földgázelosztó és a
Felhasználó között „Elosztói csatlakozási és fejlesztési szerződés” jön létre.
2.3. A csatlakozó vezeték és a felhasználói berendezés kiviteli terveinek
felülvizsgálata egy felhasználási helyre vonatkozóan naptári évenként a második
alkalmat követően díjköteles, amelynek díjait az Üzletszabályzat 5. számú
függeléke tartalmazza.
2.4 Az elkészült csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés műszaki-biztonsági
ellenőrzése az egyetemes felhasználásra jogosult számára ingyenes, egyéb
esetben díjköteles, a díjakat az Üzletszabályzat 5. sz. függeléke tartalmazza.
2.5. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (továbbiakban: GET.) 108. § (7)
bekezdése alapján – a jogszabályi feltételek teljesülése esetén – mentes a
csatlakozási díj és minden más, a földgázelosztónak fizetendő díj alól a legfeljebb
4 m3/óra névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése azzal, hogy ebben
az esetben az elosztóvezeték építése 250 méterig díjmentes.
2.6. Ha az elosztóvezeték hossza meghaladja a 250 métert, a díjakat a 250 méter
feletti részre kell megfizetni.
2.7. Ha az 2.5. bekezdés szerinti csatlakozás létrejöttét követően az adott
felhasználási helyre vonatkozóan a csatlakozást igénylő olyan kapacitásnövelés
iránti igényt nyújt be, amellyel a korábban igényelt és az új igénylés összege a 4
m3/h-t meghaladja, akkor a csatlakozást igénylő köteles megfizetni mind a
kapacitásnövelés, mind az 2.5. bekezdés szerinti elsődleges igényhez
kapcsolódó, de a 11/2016. (XI.14.) MEKH rendelet 47. § (1) bekezdés
figyelembevételével számított csatlakozási díjat is.
2.8. A mentességet több lakást vagy több nem lakás céljára szolgáló helyiséget
magában foglaló ingatlan esetében lakásonként, illetve nem lakás céljára
szolgáló helyiségenként kell alkalmazni. A előzőekben írt feltételek teljesülése
esetén a földgázelosztó a csatlakozási igény teljesítését nem kötheti óvadék,
letét, előleg, kötbér vagy más fizetési kötelezettség teljesítéséhez, előírásához.
2.9. A földgázelosztó a csatlakozási igény befogadását nem tagadhatja meg, ha a
csatlakozás valamennyi jogszabályi feltétele teljesül.
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3.

Fizetési feltételek

3.1 A Felhasználó a csatlakozási valamint a fejlesztési díj összegét a Szerződés
aláírását követő nyolc (8) napon belül köteles megfizetni. A befizetett
csatlakozási díjról és a fejlesztési díj előlegről a Földgázelosztó a jóváírást
követő öt (5) munkanapon belül számlát állít ki, melyet a Felhasználó részére
megküld.
A kiállított számlán a teljesítés időpontja a Számvitelről szóló 2000. évi. C. tv.
alapján a Földgázelosztó bankszámláján történt jóváírás napja.
A csatlakozási valamint a fejlesztési díj megfizetése
a Földgázelosztó
Szerződésben
meghatározott
kötelezettségei
teljesítésének
(kapacitásigény/kapacitásnövelési igény kielégítéshez szükséges műszaki
fejlesztések megkezdése) előfeltételét képezi.
3.2 Amennyiben az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó csatlakozási
igénye fejlesztéssel valósítható meg, a leendő felhasználó ún. fejlesztési díjat és
csatlakozási díjat is köteles megfizetni a Földgázelosztó részére, amelyből
felhasználó a fejlesztési díj tekintetében a vonatkozó jogszabályokban foglaltak
alapján visszatérítésre jogosult. Erre nézve a felek megállapodását a „Elosztói
csatlakozási és fejlesztési szerződés” elnevezésű okirat tartalmazza.

3.3 A vásárolt kapacitás a Szerződésben részletezett felhasználási helyre
vonatkozik, más felhasználási helyre nem vihető át. A vásárolt kapacitás a
felhasználási helyhez fűződő vagyoni értékű jog, melynek rendelkezési joga a
felhasználási hely átruházásával átszáll az új tulajdonosra.
3.4 A kiépített csatlakozási ponttal rendelkező, de be nem kapcsolt felhasználási
helyek vonatkozásában a vásárolt kapacitás jogosultságot az érintett
felhasználási hely (ingatlan) mindenkori tulajdonosának vagy a Felhasználónak
a tulajdonossal kötött megállapodással igazolnia kell.
3.5 A Felhasználó a Szerződés alapján létesülő földgázelosztó vezetékhez később
csatlakozó felhasználási helyek vonatkozásában a ténylegesen befizetett
csatlakozási díjból megtérítésre jogosult lehet.
3.6 A Felhasználót az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén illeti meg
megtérítés a csatlakozási díjból:
-

a Földgázelosztó a Szerződés keretében új és egyetemes
szolgáltatásra jogosult rendszerhasználati kategóriájú felhasználási
helyre vonatkozó igényt teljesít

-

a Szerződés alapján a csatlakozási pont(ok) kiépítéséhez szükséges
beruházási költség összege a a H2347/2021 MEKH határozat 1.
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melléklet I. pont b) alpontja szerinti csatlakozási díj kétszeresét
meghaladja
-

a később csatlakozó felhasználási hely a Szerződés alapján létesülő
földgázelosztó (gerinc) vezetékről közvetlenül kerül ellátásra

A Felhasználó a később csatlakozó felhasználási hely(ek) részére megállapított
csatlakozási díjból a a H2347/2021 MEKH határozat 1. melléklet I. pont b)
alpontja szerinti mértékig jogosult a megtérítésre.
3.7

A Földgázelosztó a Felhasználót megillető megtérítést a később csatlakozó
felhasználási hely (újabb csatlakozás) üzembe helyezését követő 90 napon belül
köteles a Felhasználó Szerződésben megjelölt számlájára utalni a Felhasználó
egyidejű tájékoztatása mellett.

3.8 Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult leendő felhasználó fejlesztéssel
kielégíthető igénye esetén a földgázelosztó akkor köteles az igényt teljesíteni, ha
a Felhasználó a 11/2016. (XI.14.) MEKH. rendelet 50 §.-ban leírt feltételekre
vonatkozó megállapodást köt a Földgázelosztóval („Elosztói csatlakozási és
fejlesztési szerződés”) és a fejlesztési díjat megfizeti.
4.

A Felek jogai és kötelezettségei:

4.1. A Felhasználó jogai és kötelezettségei
4.1.1.

A Szerződés alapján az ÁSZF 1.3. pontja szerinti határidőben a Felhasználó
jogosult és egyben köteles az elosztóhálózat használatára vonatkozó és a
tényleges földgázvételezés megkezdéséhez szükséges vételezésre jogosító
szerződést megkötni, melynek megtörténtével a Felhasználó jogosult a
rendelkezésre állás időpontjától a vételezésre jogosító szerződés hatálya alatt
díjfizetés ellenében a vásárolt kapacitás mértékéig elosztó vezetéki
hozzáférésre a hatályos jogszabályokban és a vételezésre jogosító
szerződésben foglaltak szerint.
A Felhasználó az elosztóhálózat használatára, illetve földgázvételezésre csak
a Szerződésben foglaltak teljesítése, továbbá az elosztóhálózat-használati és
a vételezésre jogosító szerződés megkötése alapján jogosult.
Amennyiben a Felhasználó nem rendelkezik érvényes elosztóhálózathasználati, kapacitás-lekötési és/vagy kereskedelmi szerződéssel, úgy a
földgázelosztó a felhasználó bekapcsolását, és a földgázelosztási
szolgáltatás megkezdését megtagadhatja, illetve a földgázelosztási
szolgáltatás folytatását felfüggesztheti (Get. 16.§ (1) bek. f) pont).
A vásárolt kapacitás a Szerződés alapján ellátott felhasználási helyre
vonatkozik, más felhasználási helyre nem vihető át, más felhasználási hely
kapacitásával nem vonható össze.
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4.1.2.

A Felhasználó köteles a Szerződés szerinti fizetési kötelezettségeinek,
továbbá minden egyéb szerződéses kötelezettségének a Földgázelosztó felé
maradéktalanul, határidőben eleget tenni.

4.1.3.

Szerződő felek megállapodnak és rögzítik, hogy amennyiben a Felhasználó a
Szerződésben, különösen a jelen 4. pontban foglalt kötelezettségeket és
feltételeket nem teljesíti, úgy a Felhasználó a bekapcsolás késedelmes
teljesítéséből, vagy nem teljesítéséből származó kárainak megtérítését a
Földgázelosztótól nem követelheti.

4.1.4.

A Felhasználó a Földgázelosztó ezen irányú írásbeli megkeresésének
kézhez vételétől számított nyolc (8) napon belül köteles a Földgázelosztó
részére megadni minden olyan adatot és információt, amely a szerződésszerű
teljesítéshez, az együttműködő földgázrendszer folyamatos és biztonságos
üzemeltetéséhez szükséges.

4.1.5.

A csatlakozó vezeték és a felhasználói berendezés kiviteli terveinek arra
jogosult tervezővel történő elkészíttetése, továbbá a kiviteli tervek
Földgázelosztóhoz felülvizsgálatra történő benyújtása a Felhasználó
kötelezettsége. Gázfogyasztó készülékcsere esetén a Földgázelosztó nem
végez tervfelülvizsgálatot. A kiviteli tervek elkészítésével megbízott tervező a
csatlakozó vezeték üzembe helyezésének feltételeit, a fogyasztásmérő
csatlakozását, teljesítményét és típusát, valamint nem lakossági felhasználó
esetén a nyomásszabályozó típusát és annak üzemvitel szempontjából
szükséges szerelvényezését, illetve védelmét a Földgázelosztóval előzetesen
egyeztetni köteles.

4.1.6.

A csatlakozó vezeték és a felhasználói berendezés létesítéséhez szükséges
valamennyi hatósági és szakhatósági engedély beszerzése, valamint az
abban foglaltak betartása a Felhasználó kötelezettsége, melynek
elmulasztásából eredő károkért a Felhasználó felel.
A csatlakozó vezeték és a felhasználói berendezés létesítéséhez szükséges
tulajdonosi és egyéb polgári jogi hozzájárulások listáját (pl. a csatlakozó
vezeték elhelyezése idegen ingatlanon, a Felhasználó és a felhasználási hely
befogadására
szolgáló
ingatlan
tulajdonosának
személye
eltér,
kéményvizsgálati szakvélemény vagy érintésvédelmi felülvizsgálati
jegyzőkönyv) a Földgázelosztó honlapján is elérhető T-04 technológiai
utasítás tartalmazza. A hozzájárulásokkal kapcsolatos esetleges költségek és
kártalanítások megfizetése a Felhasználó kötelezettsége, melynek
elmulasztásából eredő károkért a Felhasználó felel.

4.1.7.

A csatlakozó vezeték és a felhasználói berendezés kiviteli munkálatainak
befejezését követően az elkészült gázszerelés műszaki-biztonsági
ellenőrzésének Földgázelosztónál történő kezdeményezése a Felhasználó
kötelezettsége, melynek elmulasztásából eredő károkért a Felhasználó felel.
Gázfogyasztó
készülékcsere
gázszerelésének
műszaki-biztonsági
szempontú ellenőrzését olyan tervező mérnök végezheti, aki rendelkezik a
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kormány rendeletében meghatározott felelősségbiztosítással. A Felhasználó
köteles gondoskodni arról, hogy a kiviteli munkálatokat végző személy az
ellenőrzésnél jelen legyen, és biztosítsa az ellenőrzés elvégzéséhez
szükséges eszközöket és feltételeket.
4.1.8.

Amennyiben a fogyasztásmérő a Felhasználó tulajdonát képezi, annak a
műszaki-biztonsági ellenőrzés időpontjára történő biztosítása és felszerelése,
üzemeltetése, karbantartása és időszakos hitelesítése a Felhasználó
kötelezettsége.

4.1.9.

A fogyasztásmérő és a nyomásszabályozó állagmegóvása és védelme,
továbbá a felszereléséhez szükséges hely rendelkezésre állás időpontjára
történő biztosítása – azok tulajdonjogától függetlenül – a Felhasználó
kötelezettsége.

4.1.10. Amennyiben a nyomásszabályozó berendezés a Felhasználó tulajdonát
képezi, annak a műszaki-biztonsági ellenőrzés időpontjára történő biztosítása
és felszerelése, üzemeltetése, karbantartása és időszakos felülvizsgálata a
Felhasználó kötelezettsége.
4.1.11. Az ingatlan, illetve felhasználási hely tulajdonváltozása esetén nem kell a
Szerződést újra kötni, azonban a változás tényét 15 napon belül a
Földgázelosztónál be kell jelenteni. A vásárolt kapacitás feletti rendelkezés
joga a felhasználási hely átruházásával átszáll az új tulajdonosra.
4.2. A Földgázelosztó jogai és kötelezettségei
4.2.1.

A Földgázelosztó kötelezettsége díjazás ellenében a vásárolt kapacitás
biztosítása a rendelkezésre állás időpontjától a vételezésre jogosító
szerződés hatálya alatt a hatályos jogszabályoknak és vételezésre jogosító
szerződésben foglaltaknak megfelelően.

4.2.2.

A Földgázelosztó kötelezettsége a csatlakozó vezeték és a felhasználói
berendezés kiviteli terveinek kizárólag műszaki-biztonsági szempontból
történő felülvizsgálata, azok Földgázelosztó részére történő benyújtásától
számított nyolc (8) munkanapon belül.
Ezen kötelezettsége teljesítéséhez a Földgázelosztó a vonatkozó előírások
betartása érdekében jogosult valamennyi hatósági- és szakhatósági engedély
(ideértve különösen a környezet-, természet-, és műemlékvédelmi hatósági
engedélyeket). Felhasználótól történő bekérésére, mely a Felhasználót az
4.1.5. pont szerinti kötelezettségei teljesítése alól nem mentesíti.
Amennyiben a Felhasználó a fentiek szerint becsatolni kérelmezett hatóságiés szakhatósági engedélyeket az erre vonatkozó kérelem kézhez vételétől
számított három (3) munkanapon belül nem bocsátja a Földgázelosztó
rendelkezésére, a kiviteli tervek felülvizsgálatára megállapított határidő a
jelzett engedélyek tényleges rendelkezésre bocsátásáig eltelt időtartammal
meghosszabbodik.
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4.2.3.

A kiviteli munkálatok befejezését követően az elkészült csatlakozó vezeték és
felhasználói berendezés műszaki-biztonsági és a Földgázelosztó honlapján
is elérhető T-04 technológiai utasítás betartatásának szempontjából történő
ellenőrzése a Földgázelosztó kötelezettsége, melynek a bejelentést követő 8
munkanapon belül, előzetesen egyeztetett időpontban tesz eleget.

4.2.4.

Bekapcsolás
Amennyiben a Felhasználó a Szerződésben foglalt díjfizetési
kötelezettségeinek eleget tesz, továbbá az elosztóhálózat-használati és a
vételezésre jogosító szerződést megköti, a Földgázelosztó köteles a
földgázellátásba történő bekapcsolás iránti igényét teljesíteni. A bekapcsolás
a Felhasználóval kötött megállapodás szerinti időpontban történik. Egyetemes
szolgáltatásra jogosult felhasználó esetében ez a határidő legfeljebb nyolc (8)
munkanap.
A fogyasztásmérő berendezés felszerelésének feltétele, hogy a Felhasználó
földgáz-kereskedelmi vagy kapacitás-lekötési szerződéssel rendelkezzék,
amely tartalmazza a vételezés kezdő időpontját.
Abban az esetben, ha a leendő felhasználó csatlakozási igénye fejlesztéssel
valósítható meg, a Földgázelosztó a kapacitás rendelkezésre bocsátására a
fejlesztéssel megvalósult elosztóvezeték üzembe-helyezésétől számított 90
napon belül köteles.
Új Felhasználó bekapcsolásakor
a Földgázelosztó a fogyasztásmérő
felszereléséről és üzembe helyezéséről, lakossági felhasználóknál a
nyomásszabályozó
felszereléséről
és
üzembe
helyezéséről,
a
csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték gáz alá helyezéséről gondoskodik,
továbbá írásbeli tájékoztatást nyújt a szakszerű használatról és a felhasználói
kötelezettségekről, külön kiemelve a csatlakozó és felhasználói berendezés
üzemképes és biztonságos állapotban tartásának, a rendszeres
karbantartások, javítások, a szükséges cserék és a külön jogszabályokban
meghatározott
műszaki
biztonsági
felülvizsgálatok
elvégzésének
kötelezettségét.
Az írásbeli tájékoztatási kötelezettségének a Földgázelosztó nyomtatott
tájékoztató átadásával tesz eleget, melynek átvételét a Felhasználó, vagy
meghatalmazottja a Munkalap aláírásával ismer el, ezzel a Felhasználó
elismeri a kötelező tájékoztatás megtörténtét.
Bekapcsolás, mérőcsere, mérő szolgáltatói plombáinak cseréje alkalmával a
Felhasználónak be kell mutatni a fogyasztásmérő plombáit, azok épségéről,
a mérő és a plombák állagmegóvására vonatkozó törvényi kötelezettségéről
írásban kell őt tájékoztatni.
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4.2.5.

5.

A fogyasztásmérő, a távadó, továbbá lakossági felhasználó esetében a
nyomásszabályozó is a Földgázelosztó tulajdonát képezi. Az elosztóvezeték
eltérő megállapodás hiányában a Földgázelosztó tulajdonát képezi.

Szerződésszegés és jogkövetkezmények
A
Szerződésben
foglalt
szerződésszegésnek minősül.

bármely

kötelezettség

megszegése

Szerződésszegés esetén a másik Fél a jogszabályokban, illetve a
Szerződésben meghatározott módon és mértékben jogosult a
szerződésszegő Féltől mind a Szerződés szerződésszerű teljesítését, mind
pedig a jogszabályokban, illetve a Szerződésben meghatározott
jogkövetkezményekre vonatkozó igényét érvényesíteni, ide értve a fizetési
késedelem esetére szedhető késedelmi kamatot.
5.1.

A Földgázelosztó
következményei:

részéről

történt

szerződésszegés

szankciói

és

5.1.1.

A szerződésben rögzített vásárolt kapacitás nem áll rendelkezésre a
szerződésben meghatározott időpontban.
Jogkövetkezménye:
o

5.1.2.

Kötbér, melynek mértéke a késedelemmel érintett napok szerint
számítva az elosztási alapdíj 1 napra jutó hányada

A szerződésben foglalt műszaki tartalom nem szerződésszerűen valósul meg.
Jogkövetkezménye:
o

5.1.3.

kártérítés

A szerződésben foglaltakat egyébként megszegi
Jogkövetkezménye:
o

kártérítés

5.2.

A Felhasználó
következményei

részéről

történt

Szerződésszegés

szankciói

5.2.1.

A csatlakozási és vagy fejlesztési díj megfizetésének elmulasztása, vagy
késedelmes teljesítése.
Jogkövetkezménye:
o

késedelmi kamat
Üzletszabályzat 6.a melléklet

Elosztói csatlakozási szerződés általános szerződési feltételei

8/13

és

MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.

o

a rendelkezésre állási időpont Földgázelosztó általi módosítása

o

a vételezés megkezdésének időpontjának Földgázelosztó általi
módosítása

o

a Szerződés fizetési határidőt követő 90. (kilencvenedik) napon
történő automatikus megszűnése, amennyiben a fizetési
késedelem a kilencven (90) napot eléri.

5.2.2. Vételezésre jogosító és/vagy elosztóhálózat használati szerződés nélkül
földgázt vételez
Jogkövetkezménye:
o

Az elfogyasztott földgáznak kiegyensúlyozó földgáz - az
időszakban kialakult - legmagasabb áron történő elszámolása

5.2.3. A Szerződésben vagy az ÁSZF-ben foglalt adatváltozási bejelentési
kötelezettségének nem vagy késedelmesen tesz eleget.
Jogkövetkezménye:
o

kötbér.

5.2.4. A nyomásszabályozó vagy a fogyasztásmérő berendezés működését
befolyásolja.
Jogkövetkezménye:
o

kártérítés

o

Felhasználó bekapcsolásának, földgázelosztási szolgáltatás
megkezdésének a megtagadása, földgázelosztási szolgáltatás
folytatásának felfüggesztése

5.2.5. A nyomásszabályozó vagy a fogyasztásmérő berendezés ellenőrzését, illetve
a fogyasztásmérő berendezés leolvasását a földgázelosztó vagy megbízottja
részére nem teszi lehetővé.
Jogkövetkezménye:
o

kártérítés

o

Felhasználó bekapcsolásának, földgázelosztási szolgáltatás
megkezdésének a megtagadása, földgázelosztási szolgáltatás
folytatásának felfüggesztése

5.2.6. A fentieken kívül a Szerződésben, a Földgázelosztó üzletszabályzatában és a
hatályos jogszabályokban foglaltakat egyébként megsérti.
Üzletszabályzat 6.a melléklet
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Jogkövetkezménye:
o

6.

kártérítés

A Szerződés hatálya

6.1. A mindkét fél által aláírt Szerződés a Földgázelosztó általi kézhezvétel napján
lép hatályba. A Szerződés a vásárolt kapacitás vonatkozásában a rendelkezésre
bocsájtás tekintetében megszűnik, amennyiben a bekapcsolás megtörténik.
Egyebekben a Szerződés a Felek között határozatlan időtartamra jön létre.
6.2. Ha a gázigénylő a szerződési ajánlatot a kézhezvételtől számított 30, de
legkésőbb – amennyiben a kézhezvétel időpontja nem ismert - annak a
földgázelosztó által történő postára adásától számított 45 napon belül aláírva
nem küldi vissza a földgázelosztónak, a földgázelosztó ajánlati kötöttsége
megszűnik és a Szerződés nem jön létre. Véleményeltérés esetén a gázigénylő
és a földgázelosztó kötelesek egyeztetni.
6.3. Felhasználó a csatlakozási és/vagy fejlesztési díjat a Szerződés hatályba lépését
követően legkésőbb 8 (nyolc) napon belül köteles megfizetni a Földgázelosztó
részére. Amennyiben a Felhasználó a fizetési határidő követő 90 (kilencven)
napon belül a csatlakozási és/vagy fejlesztési díjat maradéktalanul nem fizeti
meg, a Szerződés teljesítése a gázigénylőnek felróható okból lehetetlenül. A
teljesítés lehetetlenülésére tekintettel a Szerződés a Felek minden további
intézkedése nélkül a fizetési határidőt követő 90. (kilencvenedik) napon
automatikusan megszűnik..
6.4. Amennyiben az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó csatlakozási
igénye fejlesztéssel valósítható meg, a leendő felhasználó ún. fejlesztési díjat
köteles megfizetni a Földgázelosztó részére.
6.5. Ebben az esetben a csatlakozási díj és a fejlesztési díj megfizetésére is a
„Elosztói csatlakozási és fejlesztési szerződés” megkötésekor kerül sor, a leendő
felhasználó a fejlesztési díjból visszatérítésére a szerződésben foglaltak szerint
jogosult.
6.6. Amennyiben a Felhasználó az elosztóhálózat-használati szerződést legkésőbb a
Szerződésben a Földgázelosztó által vállalt rendelkezésre bocsájtás napját
követő 30 napon belül nem köti meg, és/vagy nem kezdi meg a vételezést, úgy
a
Földgázelosztó részére a felhasználási helyre vonatkozó elosztási
alapdíjat/kapacitásdíjat köteles a Földgázelosztó részére kötbér gyanánt
megfizetni mindaddig, amíg a vételezést meg nem kezdi.
7.

Módosítás

7.1.

A Szerződést a Felek közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. A Felek
személyében történő változás szerződésmódosításnak minősül, így ehhez a
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Felek közös megállapodása szükséges, kivéve ha a változás általános
jogutódlást vagy jogszabályban előírt tevékenységi szétválasztást jelent.
7.2.

Nem minősül szerződésmódosításnak a szerződő Fél a Szerződésben
meghatározott adataiban (levelezési cím, számlavezető pénzintézet,
bankszámlaszám, stb.) bekövetkezett változás.

7.3.

A változással érintett Fél a változásról a másik Felet lehetőség szerint a
változást megelőzően, de legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított öt
(5) napon belül írásban értesíteni köteles. Az értesítés elmulasztásából vagy
késedelmes teljesítéséből eredő károkért a mulasztó Fél felel.

8.

A Szerződés megszűnése

8.1.

A Szerződés megszűnik:
a)

amikor a Földgázelosztó a Felhasználót bekapcsolta;

b)

ha egyik Félnek sem felróható körülmény folytán (pl. hatósági engedély
hiányában) az elosztói csatlakozás nem valósítható meg;

c)

ha a Földgázelosztó elosztási működési engedélye bármely okból
visszavonásra kerül, illetőleg ha azt úgy módosítják, hogy a
Szerződéssel érintett elosztóvezeték üzemeltetésére a továbbiakban
nem jogosult (ez esetben a Szerződés megszűnésének időpontja a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozata jogerőre
emelkedésének napja),

d)

a gázigénylő fizetési késedelme eléri a 90 (kilencven) napot, mely
esetben a teljesítés lehetetlenülésére tekintettel a Szerződés a Felek
minden további intézkedése nélkül a fizetési határidőt követő 90.
(kilencvenedik) napon automatikusan megszűnik.

8.2.

Amennyiben a Szerződés a 8.1. a) pont szerint szűnik meg, a vásárolt
kapacitás a felhasználási helyen a megszűnést követően fennmarad.

8.3.

Amennyiben a Szerződés a 8.1. b) pont szerint szűnik meg, az ettől számított
nyolc (8) napon belül a már megfizetett csatlakozási illetve fejlesztési díj
összegét a Földgázelosztó a Felhasználónak visszafizeti.

8.4.

Amennyiben a Szerződés a 8.1. d) pont szerint szűnik meg, a Földgázelosztó
a gázigénylő által esetlegesen részben átutalt csatlakozási illetve fejlesztési
díjból a csatlakozási igény teljesítése érdekében felmerült igazolt költségei
(kára) levonását követően fennmaradó összeget a gázigénylőnek visszautalja,
és erről összegkimutatást is tartalmazó részletes tájékoztatást küld

9.

A Szerződés megszüntetése, szerződésszegés szankciói

9.1.

A Szerződés megszüntetése
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a) A Szerződést a Felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.
b) A Szerződést a Felhasználó jogosult kilencven (90) napos felmondási idővel
indokolási kötelezettség nélkül megszüntetni.
Amennyiben a Szerződés a 9.1. a) pont szerint szűnik meg, a Földgázelosztó
a Felhasználó által átutalt csatlakozási illetve fejlesztési díjból a csatlakozási
igény teljesítése érdekében felmerült igazolt költségei levonását követően
fennmaradó összeget a Felhasználónak visszautalja.
9.2.

Amennyiben a Szerződést a Felhasználó a 9.1. b) pont szerint felmondja,
köteles megfizetni a csatlakozási és vagy fejlesztési díj összegétől függetlenül
a
Földgázelosztó-nél az ilyen felmondást megelőzően a Szerződés
teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket.

10.

Együttműködés

10.1. A Szerződő Felek a Szerződés teljesítése során kötelesek egymással
együttműködni.
10.2. A Felhasználó köteles azonnal írásban értesíteni a Földgázelosztót a
Szerződés hatályba lépését követően bekövetkező, személyét,
jogállását,
illetőleg a Szerződés teljesítését érintő minden
változásról
(ideértve
különösen, ha a Felhasználóval szemben csődeljárás,
felszámolási
eljárás vagy végelszámolás eljárás indul). E kötelezettség elmulasztásából
eredő mindennemű kár a Felhasználót terheli.
10.3. A jelen ÁSZF változásáról a Földgázelosztó a változás hatálybalépését követő
5 munkanapon belül a honlapon történő közzététellel és az ügyfélszolgálati
irodákban történő kifüggesztéssel értesíti az érintett szerződő feleket
10.4. Adatvédelem:
A Földgázelosztó
a) a földgázelosztási szolgáltatás biztosításával összefüggésben az általa
kezelt személyes adatokkal kapcsolatos, a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i,
2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Általános Adatvédelmi
Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerinti
átlátható, előzetes, a NAIH ajánlásának megfelelő tájékoztatási
kötelezettségének a Földgázelosztó honlapján és ügyfélszolgálati irodáiban
elérhető, a csatlakozási, a csatlakozási és fejlesztési, és az elosztóhálózathasználati szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó
Általános Adatkezelési Tájékoztatóban tesz eleget.
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b) az ügyintézés során történő hangfelvétellel összefüggésben az általa kezelt
személyes adatokkal kapcsolatos, az Általános Adatvédelmi Rendelet és
az Infotv. szerinti átlátható, előzetes, a NAIH ajánlásának megfelelő
tájékoztatási kötelezettségének a honlapján és az ügyfélszolgálati irodáiban
elérhető, a hangfelvétellel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó
Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban tesz
eleget.
Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes szabályokat (általános, hangfelvételre
vonatkozó) az üzletszabályzat, továbbá a honlapon és ügyfélszolgálati
irodákban elérhető adatkezelési tájékoztatók tartalmazzák.
11. Viták rendezése
A Felek vállalják, hogy a Szerződésből eredő vitás kérdéseket egymás
érdekeinek figyelembe vételével elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni,
melynek sikertelensége esetén bármelyik Fél a Földgázelosztó székhelye
szerinti, hatáskörrel rendelkező illetékes Bírósághoz fordulhat.
12. Irányadó jog
Az ÁSZF-ben és a Szerződésben, valamint a csatlakozás pénzügyi
feltételrendszerében (CSPF) nem szabályozott kérdésekben a földgázellátásról
szóló 2008. évi XL törvény és az annak végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30.)
Korm. rendelet, a 8/2020 (VIII.14.) MEKH rendeletben, a 11/2016. (XI. 14)
MEKH rendeletben, valamint a H2347/2021 MEKH határozat és a
Földgázelosztó Üzletszabályzatának rendelkezései alkalmazandók.
13. Egyebek
Ha a Földgázelosztó által feladott küldemény kézbesítése azért volt sikertelen,
mert a posta a küldeményt „cím nem azonosítható”, „címzett ismeretlen”, „nem
kereste”, „átvételt megtagadta”, „elköltözött”, „kézbesítés akadályozott”,
„meghalt/megszűnt” jelzéssel kézbesítette vissza,, az iratot – ellenkező
bizonyításig – a postai kézbesítés megkísérlésének napját követő 10.
munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a címzett annak
tartalmáról ténylegesen nem szerzett tudomást.
Dátum:. ……
MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.
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