Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről az
Cégnév:

Égáz-Dégáz
Földgázelosztó
Zártkörűen
Részvénytársaság
Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.
Székhely :
6724 Szeged, Pulcz u. 44.
Cégjegyzék szám:
Adóig. szám:
Számlavezető bank:
Budapest Bank Zrt.
Bankszámlaszám:
10102842-58400700-01000001
mint elosztói engedélyes, a továbbiakban földgázelosztó

Működő

másrészről a
Név:
Cím:
Születési hely, idő:
Anyja neve:

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

Cégnév:
.........................................................………..
Székhely:
......................................................................
Cégjegyzékszám:
......................................................................
Adóig. szám:
......................................................................
KSH szám:
......................................................................
Számlavezető bank:
......................................................................
Bankszámlaszám:
......................................................................
mint földgázelosztó vezetéki kapacitásigényt bejelentő gázigénylő, úgy is mint
felhasználó a továbbiakban gázigénylő
között alulírott időben és helyen az alábbi feltételek mellett (a továbbiakban: „Szerződés”):
1.

A Szerződés tárgya

1.1.

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

1.2.

A Szerződés alapján a földgázelosztó a gázigénylő részére a szerződés 3.
pontja szerinti felhasználási hely tekintetében csatlakozási díj ellenében 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,
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d) gázmérő és (lakossági fogyasztó esetén) nyomásszabályzó felszerelése,
e) csatlakozó vezeték és fogyasztói vezeték üzembe helyezése.
1.3.

Jelen Szerződés alapján a földgázelosztó vállalja a 3. pont szerinti csatlakozási ponton
a felhasználási hely vásárolt kapacitásának a 4. pont szerinti határnapon történő
rendelkezésre bocsájtását és annak folyamatos biztosítását, a gázigénylő pedig
vállalja, hogy a vásárolt kapacitás mértékéig a 4. pont szerinti határnaptól az
elosztóhálózat-használati szerződést és a vételezésre jogosító szerződést megköti.

1.4.

A vásárolt kapacitás a jelen 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.

2.

A Szerződés hatálybalépése, megszűnése, megszüntetése

2.1.

A mindkét fél által aláírt Szerződés a földgázelosztó általi kézhezvétel napján lép
hatályba. A Szerződés a vásárolt kapacitás rendelkezésre bocsájtásának
vonatkozásában a 4. pontban foglalt határidőben megszűnik, amennyiben a
bekapcsolás megtörténik. Egyebekben a Szerződés a Felek között határozatlan
időtartamra jön létre.

2.2.

Ha a gázigénylő a szerződési ajánlatot annak kézhezvételétől számított 30 napon belül
aláírva nem küldi vissza a földgázelosztónak, vagy arra vonatkozóan ezen határidőn
belül véleményeltérést nem közöl, a földgázelosztó ajánlati kötöttsége megszűnik és a
Szerződés nem jön létre.

2.3.

Amennyiben a gázigénylő az elosztóhálózat használati szerződést legkésőbb a 4. pont
szerint a földgázelosztó által a rendelkezésre bocsájtás tekintetében vállalt határidőt
követő 30 napon belül nem köti meg, és/vagy nem kezdi meg a vételezést, úgy a
felhasználási helyre vonatkozó földgázelosztási alapdíjat köteles a földgázelosztó
részére kötbér gyanánt megfizetni mindaddig, amíg az 1.3. szerinti vételezést meg nem
kezdi.

3.

Felhasználási hely adatai, csatlakozási adatok
Felhasználási hely megnevezése: ...........................................................……..
Felhasználási hely címe:
...........................................................…….
Ingatlan helyrajzi száma:
...........................................................……..
Felhasználási hely vásárolt kapacitása:
a Szerződés hatálybalépését megelőzően:
a Szerződés hatálybalépését követően:
Csatlakozási nyomás (bar):
Csatlakozási pont helye:

…………….. m³/h
..…………… m3/h

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

A felhasználási hely fogyasztásának rendszerhasználati kategóriája: .................…….
A felhasználási hely éves prognosztizált földgázmennyisége (m): ………… m3/év
Csatlakozási pont biztosításának műszaki tartalma: ……………………………….
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Egyéb jellemzők:

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

Több felhasználási hely, vagy ütemekre bontott bekapcsolás/felhasználás esetében a
Szerződés 3. és 4. pontjában rögzített adatok - a Szerződés elválaszthatatlan részét
képezően -külön mellékletben kerülhet részletezésre, amelyet a felek a 19/2009.
Kormány rendelet 1. számú mellékletének 4.5. pontja alapján eltérő megállapodásként
kezelnek.
4.

A vásárolt kapacitás rendelkezésre állásának időpontja
A 3. pont szerinti vásárolt kapacitás rendelkezésre állásának időpontja:a csatlakozási
daj megfizetésétől számított ………. naptári nap (melybe a vezetéképítést korlátozó
november 1. és március 15. közé eső időszak nem tartozik bele) amelytől kezdődően
a földgázelosztó a jelen Szerződésben foglaltak szerint biztosítja a gázigénylő részére
a csatlakozás lehetőségét.

5.

Csatlakozási díj mértéke, teljesítésének módja és határideje

5.1.

A gázigénylő által fizetendő csatlakozási díj (F) összege:
.......................... ,-Ft + ÁFA, azaz ...................................................forint + ÁFA.
A csatlakozási díj mértékének számítási módját a hatályos CSPF és tételes
csatlakozási díj kivételével a Szerződés külön melléklete is tartalmazza.
Gázigénylő a csatlakozási díjat a jelen szerződés hatályba lépését követően
legkésőbb 8 napon belül köteles megfizetni a földgázelosztó részére. Amennyiben a
gázigénylő a fenti határidőn belül a csatlakozási díjat nem fizeti meg, úgy a
Szerződéstől a földgázelosztó egyoldalú, a gázigénylőhöz írásban megküldött
jognyilatkozattal szerződésszegés címén jogosult elállni.

6.

Gázigénylőt megillető megtérítés

6.1.

A gázigénylő a Szerződés alapján létesülő földgázelosztó vezetékhez később
csatlakozó felhasználási helyek vonatkozásában az 5.1. pontban rögzített mértékű,
befizetett csatlakozási díjból megtérítésre jogosult.

6.2.

A gázigénylőt az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén illeti meg megtérítés a
csatlakozási díjból:
-

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

-

a Szerződés alapján az igény kielégítéséhez földgázelosztó(gerinc)vezeték
kiépítése szükséges

-

a Szerződés alapján a csatlakozási pont(ok) kiépítéséhez szükséges
beruházási költség összege a földgáz csatlakozási díjakról és alkalmazásuk
szabályairól szóló 9/2014. (IX.29.) MEKH rend. (a továbbiakban: Rend.) 2.
melléklet 1. pont b) alpontja szerinti csatlakozási díj kétszeresét meghaladja
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-

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

6.3.

A gázigénylő a később csatlakozó felhasználási hely(ek) részére megállapított
csatlakozási díjból a Rend. 7.§ alapján jogosult a megtérítésre.

6.3.

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

7. Záró rendelkezések
Szerződő felek a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések, így a
szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei tekintetében a földgázelosztó
Üzletszabályzatában szereplő Elosztói Csatlakozási Szerződés Általános Szerződési
Feltételeit (ÁSZF) és a csatlakozás pénzügyi feltételeit (CSPF) elfogadják, és
irányadónak tekintik. Gázigénylő az ÁSZF-t és CSPF-t a földgázelosztó www.egazdegaz-foldgazeloszto.hu honlapjáról töltheti le, vagy megtekinthető a földgázelosztó
ügyfélszolgálati irodájában.
Jelen Szerződésben, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben, a 19/2009.
Korm. rendeletben, valamint az ÁSZF-ben és a CSPF-ben nem szabályozott
kérdésekben Felek a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit tekintik irányadónak.
A jelen Szerződést a Felek annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Kelt, …………… év …………………………….hó…….nap

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.
Aláíró 1.
Aláíró 2.
cégszerű aláírás

Gázigénylő
cégszerű aláírás

Melléklet:
- 3. és 4. pontok részletezése (Több felhasználási hely, vagy ütemekre bontott
bekapcsolás/felhasználás esetén kerül alkalmazásra)
-

csatlakozási díjszámítás (a Rend. 2. sz. mellékletének 1.c. pontja szerint számított
csatlakozási díjak esetén kerül alkalmazásra)
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