Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS
(ALAP)
Amely létrejött egyrészről a
Cégnév:

Égáz-Dégáz
Földgázelosztó
Zártkörűen
Részvénytársaság
Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.
Székhely :
9027 Győr, Puskás T. 37.
Cégjegyzék szám:
Adóig. szám:
Számlavezető bank:
......................................................................
Bankszámlaszám:
......................................................................

Működő

Képviselője……………………………………és………………………………………
……………………………………………………………………………
mint elosztói engedélyes, a továbbiakban Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.
másrészről a
Név:
Cím:
Születési hely, idő:
Anyja neve:

………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….

Cégnév:
.........................................................………..
Székhely:
......................................................................
Cégjegyzékszám:
......................................................................
Adóig. szám:
......................................................................
KSH szám:
......................................................................
Számlavezető bank:
......................................................................
Bankszámlaszám:
......................................................................
mint földgázelosztó vezetéki kapacitásigényt bejelentő fogyasztó, a továbbiakban
Fogyasztó
között alulírott időben és helyen az alábbi feltételek mellett:
1.

A Szerződés tárgya

1.1.

Jelen Szerződés alapján az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. vállalja, hogy a
Szerződésben meghatározott fogyasztási helyen, kapacitással és nyomással a
földgáz teljesítmény rendelkezésre állásához szükséges hálózati csatlakozási
feltételeket biztosítja, és a jelen szerződésben foglaltak teljesítése esetén a
Fogyasztó bekapcsolását megvalósítja.
Vállalja továbbá, hogy a 3. pont szerinti rendelkezésre állás időpontjától a Szerződés
hatálya alatt a Fogyasztó elosztóhálózathoz való hozzáférését a 2. pont szerint,
fogyasztó jogosultságának mértékéig folyamatosan biztosítja az elosztóhálózat
használatára vonatkozó, mindenkor hatályos szerződés (továbbiakban vételezésre
jogosító szerződés) szerint.
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1.2.

Jelen Szerződés alapján a Fogyasztó vállalja, hogy az 1.1. pont szerint a fogyasztási
helyre vonatkozóan rendelkezésre álló elosztó vezetéki kapacitást igénybe veszi,
melyre a rendelkezésre állás időpontjától számított kettő éven belül a vételezésre
jogosító szerződést megköti.

2.

Fogyasztási hely adatai, csatlakozási adatok
Fogyasztási hely megnevezése:
...........................................................……..
Fogyasztási hely címe:
...........................................................…….
Ingatlan helyrajzi száma:
...........................................................……..
Fogyasztási helyen jelen szerződés megkötését megelőzően vásárolt
kapacitás:……………………………………………………………………..(m³/h)
Fogyasztási helyen jelen szerződés megkötését követően igénybevehető maximális
hálózati teljesítmény:……………………………………………(m3/h)
Csatlakozási nyomás (bar):
............................................................…….
Csatlakozási pont helye:
............................................................……..
Tervezett fogyasztási profil: ............................................................…….
Egyéb jellemzők:
.............................................................……

3.

Rendelkezésre állás időpontja
A 2. pont szerinti hálózati kapacitás rendelkezésre állásának időpontja: a 5. pont
szerinti csatlakozási díj / hálózatfejlesztési hozzájárulás megfizetésétől
számított............................... naptári nap, amelytől kezdődően az Égáz-Dégáz
Földgázelosztó Zrt. a jelen szerződésben foglaltak szerint biztosítja Fogyasztó
részére a hálózati csatlakozás lehetőségét.

4.

Több fogyasztási hely, vagy ütemekre bontott bekapcsolás esetében a 2. és 3. pont
adatai a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező 2. sz. mellékletben
kerülnek részletezésre.

5.

Csatlakozási díj
A Felek megállapodása alapján a Fogyasztó által fizetendő csatlakozási díj /
hálózatfejlesztési hozzájárulás összege: ...................................... ,-Ft + 20% ÁFA,
=……………………..Ft. azaz .............................................................. Forint, mely az
általános forgalmi adót is tartalmazza.

6.

Gázmérő, nyomásszabályozó tulajdonjoga
A gázmérő a..…………………………………………………..….tulajdonát képezi.
A nyomásszabályozó a……...…………………………………...tulajdonát képezi.

7.

A vásárolt kapacitás az ellátott ingatlanra, illetve fogyasztási helyre vonatkozik. Az
ingatlan, illetve fogyasztási hely tulajdonváltozása esetén nem kell a csatlakozási
szerződést újra kötni, azonban a változás tényét az elosztási engedélyesnek 15.
napon belül be kell jelenteni. Ez alapján a kiépített csatlakozási ponttal rendelkező,
de a be nem kapcsolt fogyasztási helyek vonatkozásában az igényelt (megvásárolt)
kapacitással arányos – az együttműködő földgázhálózat fejlesztéséért szedhető
csatlakozási díjról szóló 74/2006. (X. 31.) GKM rendelet 5.§ (6) bekezdésben
szabályozott – díjfizetési kötelezettség az érintett fogyasztási hely (ingatlan)
mindenkori tulajdonosát terheli.
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8. Záró rendelkezések
Szerződő felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a jelen
szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező, az Elosztó Üzletszabályzatában
szereplő Hálózati Csatlakozási Szerződés Általános Szerződési Feltételeit
(továbbiakban ÁSZF) elfogadják, és irányadónak tekintik.
A jelen Szerződést a Felek annak elolvasását és értelmezését követően, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. A Fogyasztó a jelen
Szerződés aláírásával a Szerződés egy példányának átvételét elismeri.
Kelt, …………… év …………………………….hó…….nap

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.
cégszerű aláírás

Melléklet:

Fogyasztó
cégszerű aláírás

1. sz. melléklet: Általános Szerződési Feltételek
2. sz. melléklet: Fogyasztási helyek felsorolása
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