Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.

ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. (székhely: ……………………...,
Cg. szám: ……………….; adóig. szám: ………………..) mint földgázelosztási működési
engedélyes, a továbbiakban Földgázelosztó, másrészről a
Név/Cégnév:
lakcím/székhely:
anyja neve:
születési hely, idő:
levelezési cím:
cégjegyzékszám:
adóig. szám:
bankszámlaszám:
e-mail:
tel./fax:
felhasználási hely címe:
POD azonosító:
felhasználói profil (ha értelmezhető):
A gázmérőre, mérési rendszerre vonatkozó adatokat a jelen szerződés 1. sz. melléklete
tartalmazza.
mint felhasználó, a továbbiakban Felhasználó, (továbbiakban együttesen Felek) között alulírott
időben és helyen az alábbi feltételek mellett:

A szerződés tárgya, a felek kötelezettségei
1.) A Földgázelosztó a jelen szerződés
alapján vállalja a mindenkor hatályos
jogszabályokban,
a
Földgázelosztási
Üzletszabályzatában
(a
továbbiakban:
Üzletszabályzat), valamint az Üzemi és
Kereskedelmi
Szabályzatban
(a
továbbiakban:
ÜKSZ)
rögzített
elosztóhálózat-használati alapszolgáltatások
biztosítását a Felhasználó részére.
2.) A Felhasználó kötelezettséget vállal arra,
hogy a Szerződés hatályba lépésétől
kezdődően a földgázt szabályosan vételezi, a
rendszerhasználati díjakat és esetleges
egyéb,
a
Földgázelosztóval
szemben
felmerülő fizetési kötelezettségeit megfizeti,
betartja a Szerződés, a földgázellátásra
vonatkozó jogszabályok és szabályzatok rá
vonatkozó előírásait, valamint biztosítja a
fogyasztásmérő
berendezések
leolvasásának, ellenőrzésének, cseréjének,
valamint
a
felhasználói
berendezés
ellenőrzésének feltételeit.
A fenti kötelezettségek bármelyikének
megszegése
a
Felhasználó
szerződésszegésének minősül abban az
esetben is, ha Felhasználó Szerződését a
2.1. pont értelmében a Kereskedő kezeli. A
Felhasználó szerződésszegéséért az ÁSZF-

ben foglaltak szerinti felelősséggel tartozik a
Földgázelosztó felé.
2.1.) Ha
a
Felhasználót
földgázkereskedő
vagy
egyetemes
szolgáltató (a továbbiakban együttesen:
Kereskedő) látja el, a Felhasználó az
egyetemes szolgáltatási vagy földgázkereskedelmi szerződésben (a továbbiakban
együttesen: földgáz-kereskedelmi szerződés)
a szerződés időtartamára, saját fogyasztása
és a Kereskedő által a Felhasználó ellátására
lekötött kapacitás mértékéig köteles a
rendszerhasználat jogát a Kereskedő részére
átengedni. A Felhasználó arra irányuló
igénye esetén a Felhasználót ellátó
Kereskedő köteles az elosztóhálózathasználati szerződést és kereskedelmi
vagy egyetemes szolgáltatási szerződést
összevontan kezelni, és ebben az esetben
a rendszerhasználati díj-fizetési kötelezettség
a Kereskedőt terheli.
2.2.) Amennyiben a Felhasználó saját
fogyasztása mértékéig maga köt a
Földgázelosztóval
kapacitás-lekötési
szerződést,
úgy
a
Földgázelosztóval
szemben
felmerülő
minden
fizetési
kötelezettség a Felhasználót terheli.
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A szerződés hatálya

3. sz. melléklet: Kötbértábla

3.) Jelen Szerződés a Felek aláírásával jön
létre és - eltérő megállapodás hiányában –
akkor lép hatályba, amikor a Felhasználó által
aláírt Szerződést a Földgázelosztó kézhez
vette. A Szerződést a Felek határozatlan
időtartamra kötik.

A mellékletek tartalma, valamint a Szerződés
tartalma
között
mutatkozó
esetleges
ellentmondás
esetén
a
Szerződés
rendelkezései irányadók.

4.) A Felek jogviszonyát szabályozó egyéb
rendelkezéseket a jelen szerződés és az
Üzletszabályzat
elválaszthatatlan
részét
képező általános szerződési feltételek, az
Üzletszabályzat és a mindenkor hatályos
jogszabályok
tartalmazzák.
Az
Üzletszabályzat hozzáférhető a társaság
honlapján
(www.egaz-degazfoldgazeloszto.hu) és az ügyfélszolgálati
irodán.
5.) Az alább felsorolt mellékletek a Szerződés
elválaszthatatlan részét képezik, a Szerződés
csak
ezekkel
együtt
érvényes
és
értelmezendő.
1.
sz. melléklet: Felhasználási hely
fogyasztásmérőre/mérési
rendszerre
vonatkozó adatok

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 tartamát
ismeri, az abban foglaltakat magára nézve
kötelező érvényűnek ismeri el.
6.) A Földgázelosztó fenntartja magának a
jogot, hogy az ÁSZF-et és a kötbértáblát
megváltoztassa. Az ÁSZF módosításáról a
Földgázelosztó
az
Üzletszabályzatban
rögzítettek szerint tájékoztatja a Felhasználót.
7.) A jelen Szerződést a Felek annak
elolvasását és értelmezését követően, mint
akaratukkal
mindenben
megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.

2. sz. melléklet: Elosztóhálózat használati
Általános
Szerződési
Feltételek
(a
továbbiakban: ÁSZF)

Kelt _______ év ________ hó ___ nap
___ nap

______________, _______ év ________ hó

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.

Felhasználó
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