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Fogalom meghatározások

1.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben (továbbiakban: GET) és a végrehajtásáról
szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Vhr.), a mindenkori Üzemi és
Kereskedelmi Szabályzatban (továbbiakban: ÜKSZ), az FGSZ Zrt. Üzletszabályzatának
törzsszövegében, a Kapacitáslekötési Platform Működési Szabályzatban (továbbiakban: KLP
Működési Szabályzat), valamint a hatályos jogszabályokban rögzített fogalom
meghatározásokon túlmenően jelen Általános Szerződéses Feltételekben (továbbiakban:
ÁSZF), valamint az ÁSZF alapján kötött valamennyi szerződésben részletezett fogalmak és
értelmezésük a következők:
Biztosíték szabad egyenlege:
A kereskedési platformo(ko)n (továbbiakban: KP)
tagsággal nem rendelkező
Rendszerhasználó által a kiegyensúlyozó földgáz elszámolására, egyensúlytartási szolgáltatás
igénybevételére kötött szerződésből, valamint a másodlagos kapacitás tranzakciókból eredő
ügyletek elszámolásának biztosítására adott garancia értéke és az egyensúlytalansági ügyletek
kumulált egyenlege közti különbség.
Egyensúlytalansági ügyletek/másodlagos kapacitás tranzakciók kumulált egyenlege:
A KP tagsággal nem rendelkező Rendszerhasználó, kiegyensúlyozó földgáz elszámolására,
egyensúlytartási szolgáltatás igénybevételére kötött szerződésből, valamint a másodlagos
kapacitás tranzakciókból eredő, a Társasággal szemben fennálló, áfával növelt nyitott pénzügyi
kötelezettségeinek és követeléseinek egyenlege, ami lehet vagy követelés, vagy tartozás.
Normál üzemmenet a gázátadó állomáson:
Az az üzemállapot, amelyben a gázátadó állomás gázszűrő, nyomásszabályozó, gázmelegítő
és nyomásvédelmi berendezése, amennyiben ilyennel rendelkezik, üzemszerűen működik.
Nem normál üzemmenet a gázátadó állomáson:
Az az üzemállapot, amelyben a gázátadó állomás gázszűrő, nyomásszabályozó, gázmelegítő
és nyomásvédelmi berendezései közül, amennyiben ilyennel rendelkezik egy vagy több
meghibásodik, nem üzemszerűen működik.
Társaság internetes honlapja:
www.fgsz.hu
Szerződéses Feltételekre vonatkozó szabályok

2.
2.1

Szerződéses Feltételek

Az ÁSZF az FGSZ Zrt. (továbbiakban: Társaság) és a Rendszerhasználók között papír alapon
létrejövő Rendszerhasználati Keretszerződés, és annak mellékleteit képező, Egyedi
kapacitáslekötési/szűkületkezelési
ügyletekről
szóló
elektronikus
visszaigazolások
(Üzletszabályzat - 4.1. melléklet) részét képezi.
A Rendszerhasználati Keretszerződés keretében a Társaság földgázszállító vezetéki kapacitást
biztosít, továbbá földgázszállítási, és/vagy földgáz szagosítási szolgáltatásokat nyújt a
Rendszerhasználóknak.
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Az ÁSZF előírásai kiterjednek továbbá:







a Társaság által nyújtott Kiegyensúlyozó földgáz elszámolására, valamint
egyensúlytartási szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződésre a kereskedési
platformo(ko)n tagsággal nem rendelkező rendszerhasználó részére(Üzletszabályzat 4.6. melléklet),
a Jogcím átvezetési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződésre
(Üzletszabályzat - 4.7. melléklet),
az Informatikai Platform Felhasználói Megállapodásra (Üzletszabályzat - 4.4. melléklet),
a Társaság által nyújtott Kiegyensúlyozó földgáz elszámolására vonatkozó szerződésre
a kereskedési platformo(ko)n tagsággal rendelkező rendszerhasználó részére
(Üzletszabályzat - 4.8. melléklet)
2015. május 11. előtt létrejött Hosszú távú Kapacitáslekötési, Földgázszállítási,
Szagosítási és Rendszerirányítási szerződésekre (továbbiakban: HOT szerződés) és
az Open Season eljárás keretében létrejött kapacitáslekötési szerződésre

Amikor jelen ÁSZF Szerződést említ, azok alatt az előző bekezdésekben felsorolt
szerződéseket is érteni kell.
Az ÁSZF összhangban van a Társaság Üzletszabályzatának 2. függelékében felsorolt
jogszabályokkal, szabályzati előírásokkal.
A Társaság kifejezetten kizárja a szerződéses partnerei általános szerződéses feltételeinek
alkalmazását a fenti rendszerhasználati szerződések vonatkozásában.
2.1.1

Az ÁSZF módosítása

A Társaság az ÁSZF módosítása esetén a Hivatal által jóváhagyott módosítást
Üzletszabályzatában átvezeti. A módosítások a Hivatal jóváhagyó határozatának jogerőre
emelkedésének napjától a hatályos Szerződésekben szerződési tartalommá válnak. A határozat
kézhezvételét követően a Társaság a módosítást nyilvánosságra hozza ügyfélszolgálatán,
illetve azt honlapján elérhetővé teszi. A honlapon való közzététel a Rendszerhasználók és az
Engedélyesek tájékoztatásának minősül.
2.2

A
kapacitáslekötési,
földgázszállítási
igénybevételére vonatkozó szabályok

és

szagosítási

szolgáltatások

A Társaság által biztosított alapszolgáltatásokat, és a kiegyensúlyozó földgáz elszámolására,
valamint egyensúlytartási szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződésben részletezett
szolgáltatásokat kizárólag érvényes



Rendszerhasználati Keretszerződés/HOT szerződés
Egyedi kapacitáslekötési/szűkületkezelési ügylet

létrejötte esetén lehet igénybe venni, amely az
Rendszerüzemeltetők és a Társaság jogviszonyát szabályozza.

egyes

Rendszerhasználók,

A Rendszerhasználók a GET 105. § (1) szerint a szolgáltatásért a Hivatal elnökének a földgáz
rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016.
(XII.20.) rendeletében (továbbiakban: Tarifarendelet) meghatározott díjat a Rendszerhasználati
Keretszerződés/HOT szerződés alapján kötelesek megfizetni.
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Az ÁSZF-ben nem rögzített feltételeket a Szerződés, az Egyedi kapacitáslekötési ügyletről
szóló visszaigazolások tartalmazzák.
A Társaság, mint a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, fenti típusú Rendszerhasználati szerződések
ajánlattevője a szerződéskötésre irányuló ajánlatok elfogadásának lehetőségét kifejezetten csak
az ajánlatban szereplő feltételekre korlátozza. Nem válnak a Szerződés részévé az ajánlattól
eltérő, vagy azt kiegészítő jognyilatkozatok.
Szerződéskötés, kapacitáslekötés

2.3

A Társaság honlapján közzétett hálózati pontok szabad kapacitásaira a Rendszerhasználó a
KLP-n, illetve az előzetes kapacitásfelmérési, lekötési- és értékesítési (Open Season) eljárás
keretében köthet le kapacitást a Társaság Üzletszabályzatának 2. függelékében felsorolt
jogszabályokban és szabályzatokban rögzítetteknek megfelelően az alábbiak szerint.
A Szerződő Felek a 2.2. pont szerinti Rendszerhasználati Keretszerződést a cégjegyzésre
jogosultak aláírásával ellátott iratban kötik meg. A Rendszerhasználati Keretszerződés
megkötése előfeltétele az aukción történő részvételnek. A Rendszerhasználati Keretszerződés
mellékleteit képezi(k) az elektronikus úton létrejövő Egyedi kapacitáslekötési/szűkületkezelési
ügyletekről szóló visszaigazolás(ok).
A kereskedelmi egyensúlytalanság szerződéses kezelése

2.4

Amennyiben a Rendszerhasználó KP tag, akkor a kiegyensúlyozó földgáz elszámolását az
Üzletszabályzat 4.8. melléklete alapján az elszámolóházzal rendezi.
Amennyiben a Rendszerhasználó nem tagja KP-nak, akkor a gáznap végi kereskedelmi
egyensúlytalanságok rendezésére köteles egyensúlytartási szolgáltatás igénybevételére
vonatkozó szerződést (Üzletszabályzat 4.6. melléklete) kötni. Az egyensúlytartási szolgáltatás
igénybevételére vonatkozó szerződés a Rendszerhasználati Keretszerződéssel egyidejűleg lép
hatályba. Ez esetben a kiegyensúlyozó földgáz elszámolása ezen szerződések alapján történik.
Az újrafelosztási
elszámolása

2.5

eljárás

során

keletkezett

egyensúlytalansági

különbözet

A rendszerüzemeltetők által végzett hó végi újrafelosztási eljárás eredménye és a nap végi
végleges allokáció alapján meghatározott egyensúlytalansági eltérések elszámolását minden
érintett Rendszerhasználóval (KP tag, nem KP tag) a Társaság a vonatkozó ÜKSZ pontja
szerint számolja el. A számlázás és a fizetési feltételeket jelen ÁSZF 11.4. pontja tartalmazza.
2.6

A Szerződés módosítása, megszűnése

2.6.1

A Szerződés módosítása

A Szerződő Felek kizárólag közös megegyezéssel írásban, a cégjegyzésre jogosultak
aláírásával ellátott iratban módosíthatják az alábbi szerződéseket:
-

Rendszerhasználati Keretszerződés (kivéve Egyedi kapacitáslekötési ügyletekről szóló
elektronikus visszaigazolások)
HOT szerződések
Jogcím átvezetési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés
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-

Kiegyensúlyozó földgáz elszámolására, valamint egyensúlytartási szolgáltatás
igénybevételére vonatkozó szerződés a kereskedési platformo(ko)n tagsággal nem
rendelkező rendszerhasználó részére
Kiegyensúlyozó földgáz elszámolására vonatkozó szerződés a kereskedési
platformo(ko)n tag rendszerhasználó részére
Informatikai Platform Felhasználói Megállapodás
Open Season eljárás keretében létrejött kapacitáslekötési szerződés

A Szerződő Felek kizárólag közös megegyezéssel, elektronikus úton módosíthatják az Egyedi
kapacitáslekötési ügyletekről szóló elektronikus visszaigazolásokat.
Az Egyedi kapacitáslekötési ügyletek módosítása elektronikus úton jön létre a
szerződésmódosítási igény Informatikai Platformra történő feltöltésével, és annak Társaság
általi Informatikai Platformon történő jóváhagyásával. Az elektronikus szerződésmódosítás
létrejöttéről és annak elérhetőségéről az Informatikai Platform rendszerüzenetet küld a
Rendszerhasználónak.
A Rendszerhasználónak a kereskedőváltásból eredő kapacitásváltoztatási igényét az
Informatikai Platformon a jelen ÁSZF 2.6.2 pontja szerint kell bejelentenie.
A Rendszerhasználónak a kapacitásátállításra vonatkozó igényét a jelen ÁSZF 3.3 pontja
szerint kell bejelenteni.
A Szerződés időbeli hatálya alatt a vonatkozó hatályos jogszabályokban, a Hivatal által
jóváhagyott szabályzatokban bekövetkező változásokat, a jogszabályban, illetőleg a Hivatal
jóváhagyó határozatában megjelölt hatályba lépéssel, valamint az ÁSZF-ben a Hivatal által
elfogadott változtatásokat az ÁSZF szerinti hatályba lépéssel a Szerződésre alkalmazni kell.
Amennyiben a Hivatal jóváhagyó határozata nem határozza meg külön az ÁSZF módosítás
hatályba lépésének időpontját, a módosítás a Hivatal határozatának jogerőre emelkedésével lép
hatályba.
Amennyiben a Szerződés megkötését követően, annak hatálya alatt jogszabály vagy az ÁSZF a
Szerződő Felekre kötelező tartalmú változása következményeként a Szerződésben
meghatározott feltételek lényegesen módosulnak és a Rendszerhasználótól/Engedélyestől
és/vagy a Társaságtól nem várható el a Szerződés e megváltozott tartalommal történő
fenntartása, akkor a Szerződő Felek bármelyike kezdeményezésére a Szerződő Felek
kötelesek haladéktalanul jóhiszemű tárgyalásokat folytatni a Szerződésnek olyan, mindkét Fél
számára elfogadható módosításáról, amely a Szerződés gazdasági céljához és a Felek
szerződési szándékához a legközelebb áll.
Lényeges módosulásnak minősül különösen, de nem kizárólag a szolgáltatás igénybevételének
feltételeire vagy a minőségi, mennyiségi elemekre vonatkozó változtatás.
A Szerződő Felek személyében bekövetkező változás szerződésmódosításnak minősül, amely
a szolgáltatáshoz fűződő érdekeket nem sértheti sem a szolgáltatás nyújtása, sem az
ellenszolgáltatás megfizetése tekintetében. Amennyiben ezen érdekek védelmében szükséges,
a másik Fél ésszerű mértékű és fajtájú biztosítékot igényelhet.
Jognyilatkozatot érvényesen a fentiek szerinti elektronikus úton, vagy írásban lehet tenni.
Szóban, ráutaló magatartással vagy hallgatással nem lehet a másik Fél felé érvényesen
jognyilatkozatot tenni. A jognyilatkozat a másik Félhez történő megérkezéssel válik hatályossá.
Általános Szerződéses Feltételek - Rendszerhasználati Szerződés
FGSZ Zrt. - Rendszerhasználó
8/49

Hatályos: 2018. október 1.

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ÜZLETSZABÁLYZATA
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK -RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉSEKRE
VONATKOZÓAN
4.d. MELLÉKLET
2.6.2

Eljárásrend kereskedőváltás esetén

Gázév közben a szerződött hosszú távú kapacitások módosítására a Felhasználók
kereskedőváltása miatt van lehetőség. A gázév közbeni módosítások az igényelt órai
kapacitásra térnek ki. A kapacitások módosítási igénye a Társaság általi elfogadás után
szerződött kapacitássá válik a kapacitást átvevő Rendszerhasználó részére.
A kereskedőváltás miatti szerződésmódosítást a Társaság Informatikai Platformjának
Szerződés/Másodlagos ügyletek felületén kell bejelenteni a tervezett kereskedőváltás előtt
legalább 21 nappal.
Az Informatikai Platformon bejelentett kereskedőváltásokat a Társaság 3 munkanapon belül
elfogadja, mint szerződésmódosítási igény, vagy az adott kereskedőváltásban érintett
Rendszerhasználók írásbeli kérése alapján elutasítja azt, melyről az Informatikai Platformon
keresztül e-mail üzenetet küld az érintett Rendszerhasználóknak.
Elutasítási kérelem esetén a Rendszerhasználóknak 3 munkanap áll rendelkezésére a
Társasággal egyeztetett módon a kereskedőváltási igény javítására.
Amennyiben a szerződésmódosítási igény megfelel a GET/Vhr./ÜKSZ előírásoknak, akkor a
Társaság a bejelentett módosítások alapján elektronikus úton elvégzi a szerződés módosítását.
Az elektronikus szerződésmódosítás létrejöttéről és annak elérhetőségéről az Informatikai
Platform rendszerüzenetet küld a Rendszerhasználó részére. A szerződésmódosítás a
következő hónap 1. napjától hatályos.
2.6.3

A Szerződött kapacitás átruházása

A Rendszerhasználóknak lehetőségük van a szerződött hosszú távú, negyedéves és havi
kapacitások részben vagy egészben történő átruházására más Rendszerhasználó számára.
Kapacitás átruházás esetén az ügyletben érintett mindkét Rendszerhasználónak érvényes
Rendszerhasználati Keretszerződéssel kell rendelkeznie az ügylet teljes időtartamára.
A kapacitás átruházási igény a Társaság általi elfogadás után szerződött kapacitássá válik a
kapacitást átvevő Rendszerhasználó részére. A kapacitás átruházás kezdetétől a szállítási
kapacitás díjat, valamint az aukciós díjat a kapacitást átvevő Rendszerhasználó köteles
megfizetni. A kapacitás túllépés az átruházott kapacitások figyelembe vételével kerül
meghatározásra.
A kapacitás átruházást a Társaság Informatikai Platformjának Szerződés/Másodlagos ügyletek
felületén kell bejelenteni. A kapacitásátruházás a következő hónap 1. napjától az átruházott
kapacitás használati idejének végéig hatályos. Kapacitás átruházási igényt legkésőbb az
átruházás hatályának kezdetét megelőző 4-ik munkanap kezdetéig lehet bejelenteni.
Az Informatikai Platformon bejelentett átruházást a Társaság 3 munkanapon belül elfogadja,
mint szerződésmódosítási igényt, vagy az adott átruházásban érintett Rendszerhasználók
írásbeli kérése alapján elutasítja azt, melyről az Informatikai Platformon keresztül e-mail
üzenetet küld az érintett Rendszerhasználóknak.
A Társaság általi elfogadás esetén a bejelentett átruházási igény alapján, elektronikus úton
elvégzi a szerződések módosítását. Az elektronikus szerződésmódosítás létrejöttéről és annak
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elérhetőségéről az Informatikai Platform rendszerüzenetet küld az érintett Rendszerhasználók
részére.
2.6.4

A Szerződés megszűnése

Megszűnik a Szerződés abban az esetben, ha





3.

valamelyik Szerződő Fél jogutód nélkül megszűnik,
a Szerződésben kikötött határidő letelik,
a jelen ÁSZF 12.1 pontja szerinti szerződésszegési esetekben rendkívüli
felmondással,
a Rendszerhasználó működési engedélyét a Hivatal felfüggeszti, vagy visszavonja a
vonatkozó Hivatal határozat jogerőre emelkedésének napjával,
határozatlan idejű szerződések esetén rendes felmondással a jelen ÁSZF 12.3.2.2.
pontban foglaltak szerint.

A szolgáltatások igénybevételének általános feltételei
3.1. Általános feltételek
A Társaság köteles a Rendszerhasználó által a Rendszerhasználati Keretszerződésben/HOT
szerződésben lekötött, a Szerződés mellékleteiben részletezett betáplálási és kiadási pontokon
a Rendszerhasználó részére a kapacitást folyamatosan biztosítani.
A Társaság köteles a Rendszerhasználók részére a Rendszerhasználati Keretszerződésben
rögzített feltételek mellett, díj ellenében a szagosítási tevékenységet folyamatosan biztosítani.
A betáplálási pontokon a földgáz nominált mennyiségének betáplálása és minőségének
bizonylatolása a Rendszerhasználó kötelessége. A Rendszerhasználó köteles az általa
nominált mennyiségű és a Vhr. 11. sz. mellékletének megfelelő, általa bizonylatolt minőségű
földgáz rendelkezésre állásáról a szerződött nyomástartományon belül gondoskodni.
A Rendszerhasználó a határkeresztezési betáplálási pontokon köteles a Társaság és az érintett
kapcsolódó Rendszerüzemeltető között hatályos Együttműködési Megállapodás szerinti
gázminőséget biztosítani.
Amennyiben a Rendszerhasználó olyan határkeresztezési pontra szállíttat, amelyik ponton a
Vhr. 11. sz. mellékletében meghatározottól eltérő gázminőséget kell átadni a kapcsolódó
Rendszerüzemeltetőnek, akkor az érintett Rendszerhasználónak a Társaság és a kapcsolódó
Rendszerüzemeltető között hatályos Együttműködési Megállapodás szerinti gázminőséget kell
biztosítani a betáplálási pontokon is.
A kiadási pontokon a földgáz minőségének tanúsítása a Társaság kötelessége. A Társaság
köteles a Rendszerhasználó által nominált mennyiségű és a Társaság által bizonylatolt
minőségű földgázt a szerződött nyomástartományon belül kiadni a Rendszerhasználó részére,
amennyiben a földgázszállító rendszer betáplálási pontjain a Rendszerhasználók a Vhr. 11. sz.
melléklete, vagy a határkeresztezési betáplálási ponton a Társaság és az érintett kapcsolódó
Rendszerüzemeltető között hatályos Együttműködési Megállapodás, vagy a határkiadási pont
szerinti gázminőségnek megfelelő földgázt tápláltak a rendszerbe, valamint a
Rendszerhasználó vagy az általa ellátott felhasználó a nominált mennyiséget vételezi.
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A Társaság – igény szerint – biztosítja a kapcsolódó Rendszerüzemeltetők számára a
mérőrendszert és a mérési és betáplálási/kiadási pontok közötti vezetékszakaszt érintő
helyszíni és dokumentációs ellenőrzést.
A mérési és a betáplálási/kiadási/határkiadási pont közötti esetleges meghibásodás esetén a
Szerződő Felek – szükség szerint független szakértők bevonásával – a körülményeket közösen
kivizsgálják és megteszik a szükséges intézkedéseket.
Amennyiben a mérési és a betáplálási/kiadási/határkiadási pont közötti vezetékszakaszt érintő
helyszíni és dokumentációs vizsgálat a földgázszállító rendszer hibátlan működését állapítja
meg, a vizsgálat a Társaság által igazolt költségeit a kezdeményező Szerződő Fél viseli.
A földgáz átvétele, a kockázatviselés kezdete a Társaság által üzemeltetett, a
Rendszerhasználati Keretszerződés/HOT szerződés melléklete szerinti betáplálási pontok
belépő oldali telekhatára azzal a feltétellel, hogy - a Társaság mennyiségmérő-rendszere és a
betáplálási pont közötti, a Társaság tulajdonát képező vezetékszakasz meghibásodását kivéve a gázmennyiség, a gáznyomás, és a gázhőmérséklet a betáplálási ponton mindenkor
megegyezik a betáplálási pontra a Társaság mérőrendszerén mért gázmennyiség, gáznyomás
és gázhőmérséklet értékekkel, a fűtőérték pedig megegyezik „A földgázszállító rendszer
betáplálási és kiadási pontjainak földgáz minőségi elszámolási rendje” c. dokumentumban
(továbbiakban: MER) meghatározott helyen vagy helyeken meghatározott értékekkel, kivéve, ha
a mérések tekintetében a Társaság és a kapcsolódó Rendszerüzemeltető Együttműködési
Megállapodásában eltérően állapodtak meg.
Az import átvétel a kapcsolódó külföldi földgázszállító rendszer üzemeltetőjével kötött
megállapodásban rögzített szabályok és a Rendszerhasználati Keretszerződésben/HOT
szerződésben rögzítettek szerint történik, azonban a kockázatviselés csak a magyar határon
száll át a Társaságra.
A Társaság kockázatviselésének befejeződése és a földgáz átadása a Társaság részéről a
Rendszerhasználati Keretszerződés/HOT szerződés melléklete szerinti gázátadó állomások,
vagy határ kiadási pontjain történik.
A mennyiségmérő-rendszer és a kiadási/határkiadási pont közötti, - a Társaság tulajdonát
képező - vezetékszakasz meghibásodását kivéve a gázmennyiség, a gáznyomás és a
gázhőmérséklet
a
kiadási/határátadási
ponton
mindenkor
megegyezik
a
gázátadó/határállomáson mért gázmennyiség, gáznyomás, és gázhőmérséklet értékekkel, a
fűtőérték pedig a kiadási/határátadási ponton megegyezik a MER-ben meghatározott helyen
vagy helyeken mért értékekkel.
A Rendszerhasználó köteles a kiadási/határkiadási pontokon átadott földgázmennyiséget
átvenni és továbbszállításáról gondoskodni. Amennyiben a kiadási/határátadási ponton a
Társaság a kapacitást és a szerződött kiadási nyomást biztosította, de a Rendszerhasználó
vagy annak kereskedelmi partnere megbízása alapján eljáró kapcsolódó Rendszerüzemeltető a
földgázt nem veszi át, nem szállítja tovább, az ebből eredő következményekért a Társaságot
felelősség és az ebből adódó költségviselési, illetve kártérítési kötelezettség nem terheli.
A Rendszerhasználó felelős azért, hogy az általa a földgázrendszerbe betáplált földgáz
minősége megfeleljen a Vhr. 11. sz. mellékletében meghatározott gázminőségi előírásoknak,
vagy a határkiadási pont szerinti gázminőségnek, valamint a betáplált földgáz felső hőértéke
nem térhet el ±5%-nál nagyobb mértékben a Társaság által a MER-ben publikált, az adott
betáplálási pontra vonatkozó felső hőérték átlagától, vagy a gázminőség megfelel a Társaság
és az érintett kapcsolódó Rendszerüzemeltető között hatályos Együttműködési
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Megállapodásban rögzített minőségi paramétereknek. Ettől érvényesen eltérni csak a
Hivatalnak a Vhr. 71. § (1) bekezdése szerinti egyedi engedélye alapján lehetséges.
A Rendszerhasználó köteles az általa a földgázrendszerbe betáplált földgáz minőségének a
Vhr. 11. sz. melléklet, vagy a határkiadási ponti gázminőség szerinti megfelelőségét
bizonylatolni.
Amennyiben a földgázszállító rendszerbe betáplált földgáz minősége eltér az előírásoktól, a
Társaság megtagadhatja a Rendszerhasználó minőségileg hibás földgázának az átvételét. A
nem megfelelő minőségű földgáz betáplálása esetén az Üzletszabályzat II.2.3.3. pontja szerint
kell eljárni.
A Társaság saját tevékenységének során bekövetkezett minőségromlásból eredő károkért
felróható magatartása esetén felel az Üzletszabályzat II.2.3.3. fejezete szerint.
3.2. Eljárás másodlagos kapacitás ügylet esetén
Az előre egyeztetett, valamint az anonim kapacitás piaci másodlagos kapacitás ügyleteket a
KLP-n kell bejelenteni, a KLP működési szabályzata szerint. A másodlagos ügylet során a
kapacitás használati joga kerül átvezetésre.
Másodlagos kapacitás ügylet esetén az ügyletben érintett mindkét Rendszerhasználónak
érvényes Rendszerhasználati Keretszerződéssel/HOT szerződéssel kell rendelkeznie az ügylet
teljes időtartamára.
A szállítási kapacitás díjat, valamint az aukciós díjat a másodlagos kapacitás ügylettől
függetlenül az Egyedi kapacitáslekötési ügyletekről szóló visszaigazolások teljes hatálya alatt
az a Rendszerhasználó köteles megfizetni, aki az Egyedi kapacitáslekötési ügyletet a
Társasággal megkötötte. A kapacitás túllépés az átadott, illetve átvett kapacitások figyelembe
vételével kerül meghatározásra. A szállítási forgalmi díjat, a földgáz szagosítási díjat,
meghatározott pótdíjakat (kapacitástúllépési, nominálás eltérési és kiegyensúlyozási pótdíj),
valamint a kiegyensúlyozó földgáz ellenértékét a kapacitást átvevő Rendszerhasználó köteles
fizetni.
3.2.1

Anonim kapacitás piac egyedi szabályai

Nem megszakítható kapacitás használati jog eladásakor az eladó Rendszerhasználó kapacitás
portfoliójából elsőként az éves, majd sorrendben a negyedéves, havi, napi és napon belüli
kapacitásai kerülnek átvezetésre mindaddig, míg az eladott mennyiség teljes egészében
átadásra nem kerül.
Megszakítható kapacitás használati jog eladásakor az eladó Rendszerhasználó kapacitás
portfoliójából elsőként a napon belüli majd sorrendben a napi, havi, negyedéves és éves
kapacitásai kerülnek átvezetésre mindaddig, míg az eladott mennyiség teljes egészében
átadásra nem kerül.
3.3. Eljárás kapacitásátállítás (kapacitás konverzió) esetén
Kapacitásátállítási szolgáltatás igénybevétele esetén a Rendszerhasználónak érvényes
Rendszerhasználati
Keretszerződéssel/HOT
szerződéssel
kell
rendelkeznie
a
kapacitásátállítással érintett teljes időtartamra és rendszer-összekötési pontra.
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FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ÜZLETSZABÁLYZATA
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK -RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉSEKRE
VONATKOZÓAN
4.d. MELLÉKLET
A szolgáltatás igénybevétele során a Rendszerhasználónak lehetősége van a meglévő éves,
negyedéves vagy havi egyedi (nem kapcsolt), nem megszakítható kapacitását kapcsolt
kapacitássá alakítani, amennyiben ilyen kapacitáslekötéssel rendelkezik a Társaság egy olyan
rendszer-összekötési pontján, ahol kapcsolt nem megszakítható kapacitás került felajánlásra,
és ezen a ponton a Rendszerhasználó részére éves, negyedéves vagy havi aukción nem
megszakítható kapcsolt kapacitás került allokálásra. A másodlagos kapacitás átadás-átvétel
során átvett egyedi, vagy kapcsolt nem megszakítható kapacitásra a szolgáltatás nem vehető
igénybe.
A Rendszerhasználó az egyedi nem megszakítható kapacitáslekötésének mértékéig és
időtartamára kérheti a kapacitásátállítási szolgáltatást éves, negyedéves vagy havi szabványos
időtartamra.
Az igénybevétel esetén az átállított kapacitás mértékére és időtartamára csak az egyedi
kapacitáslekötésre vonatkozó díjakat (kapacitásdíj, aukciós díj), valamint a kapcsolt
kapacitáslekötés esetleges aukciós díját kell megfizetni. A kapcsolt kapacitáslekötésre
vonatkozó kapacitásdíjat az átállított kapacitás mértékére és időtartamára nem kell megfizetni.
A kapacitásátállítási igényt a Kapacitáslekötési Platform Aukciók / Kapacitás konverzió felületén
kell benyújtani az érintett kapcsolt kapacitásra vonatkozó aukció zárását követő 3. Munkanapon
belül. A hiányosan vagy nem megfelelő tartalommal benyújtott igénybejelentés esetén a
Kapacitáslekötési Platform hibaüzenetet küld. A helyesen kitöltött igénybejelentés beérkezését
követően az Informatikai Platformon létrejön a vonatkozó Egyedi kapacitásügyletről szóló
visszaigazolás.
4.

A választható szolgáltatások és azok igénybevételének általános feltételei
A választható szolgáltatásokat, igénybevételük rendjét és feltételeit az Üzletszabályzat és
annak vonatkozó mellékletei tartalmazzák.
A választható szolgáltatások igénybevétele az erre vonatkozó szerződés megkötésével, az
Üzletszabályzatban foglalt feltételek betartásával és a választható szolgáltatásokra vonatkozó
díj megfizetése mellett lehetséges.

5.

A földgáz fizikai jellemzői
5.1. A földgáz nyomása
A Társaság a betáplálási nyomástartományt és a fizikai kapacitásokat betáplálási pontonként a
honlapján közzéteszi.
A Rendszerhasználónak a kapcsolódó import, termelői és tárolási betáplálási helyeken a
kereskedelmi szerződésében biztosítania kell a Rendszerhasználati Keretszerződés/HOT
szerződés melléklete szerinti MIN és MAX értékek közötti nyomást.
A névleges kiadási nyomás és a fizikai kapacitás gázátadó állomásonként/határkiadási
pontonként kerül meghirdetésre a Társaság honlapján.
A Társaság a kiadási ponton normál üzemmenet esetén a Társaság www.fgsz.hu honlapján
publikált MIN1 és MAX1 értékek közötti túlnyomást köteles biztosítani, azonban nem normál
üzemmenet esetében sem lehet a kiadási nyomás a publikált MIN2 értéknél alacsonyabb,
valamint a MAX2 értéknél magasabb.
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ÜZLETSZABÁLYZATA
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VONATKOZÓAN
4.d. MELLÉKLET
5.2. A földgáz hőmérséklete
Normál üzemmenet esetén a Társaság nem kevesebb, mint 0 oC hőmérsékletű földgázt köteles
a kiadási ponton átadni.
5.3. A földgáz minősége, összetétele
A betáplált és kiadott földgáz minőségi paramétereinek meg kell felelniük a hazai kiadási pontra
vonatkozó szállítások esetén a MER és a Vhr. 11. sz. mellékletének, illetve átszállítás vagy
export esetén a Társaság és az érintett kapcsolódó Rendszerüzemeltető között hatályos
Együttműködési Megállapodásban rögzített határkiadási ponti gázminőség előírásainak. Ettől
érvényesen eltérni csak egyedi távvezetéki felhasználó esetében a Társaság és a
Rendszerhasználó között létrejött Rendszerhasználati Keretszerződésben/HOT szerződésben
szabályozott egyedi szerződéses feltételeknek megfelelően lehetséges. A Rendszerhasználó
köteles a betáplálási pontokon folyamatosan a MER-ben, vagy a Társaság és az érintett
kapcsolódó Rendszerüzemeltető között hatályos Együttműködési Megállapodásban rögzített
követelményeknek megfelelő minőségű földgázt biztosítani.
5.4. Nem megfelelő minőségű földgáz betáplálása
Amennyiben a betáplált földgáz minősége eltér az 5.3. pontban megadott, vagy az egyedileg a
Rendszerhasználati Keretszerződésben/HOT szerződésben megállapodott értéktől, és a
Rendszerhasználó a Társaság felszólítását követően nem intézkedik a minőségi hibás földgáz
betáplálásának megszüntetéséről, a nem megfelelő minőségű földgáz betáplálásából eredő
mindennemű kár a Rendszerhasználót terheli.
A Társaság jogosult a nem megfelelő minőségű földgáz átvételének megtagadására,
amennyiben az veszélyezteti a földgázszállító rendszer üzembiztonságát, vagy veszélyeztetné
mások személyét vagy megkárosítaná mások vagyonát.
5.5. Nem megfelelő minőségű földgáz kiadása
Amennyiben a kiadott földgáz minősége eltér a jelen pontban megadott vagy egyedileg a
Rendszerhasználati Keretszerződésben/HOT szerződésben megállapodott értéktől, az ebből
eredő károkért a kártérítési felelősség a kiadott földgázt betápláló Rendszerhasználót terheli
abban az esetben, ha a Társaságtól értesült a nem megfelelő minőségű földgáz betáplálásról,
de úgy nyilatkozott, hogy kéri a betáplálás folytatását vagy a felszólítás ellenére nem
nyilatkozott.
Az érintett Rendszerhasználó ebben az esetben a felelősség alól nem mentheti ki magát,
felelőssége a dologban okozott károkban sem korlátozható.
5.6. Eljárás nem normál üzemmenet esetén
A Társaság gondos üzemeltetőként eljárva köteles a nem normál üzemmenetet az ésszerűen
legrövidebb idő alatt megszüntetni és visszaállítani a normál üzemmenetet, de normál
útviszonyok és időjárás esetén a nem normál üzemmenet időtartama nem haladhatja meg az
alkalmankénti 6 órát a kiadási nyomás MIN2-MAX2 értéktartományára vonatkoztatva, illetve a
24 órát a kiadási hőmérséklet esetén.
Egy gázévben a nem normál üzemmenet összes időtartama gázátadó állomásonként/kiadási
pontonként nem haladhatja meg a 200 órát. A nem normál üzemmenet a fenti időkorlátozáson
belül szerződés szerinti teljesítésnek minősül.
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4.d. MELLÉKLET
6.

A szolgáltatás igénybevételének operatív rendje
6.1. Nominálás
A Rendszerhasználó a Rendszerhasználati Keretszerződésben/Egyedi kapacitáslekötési
ügyletekről szóló visszaigazolás(ok)ban, HOT szerződésben meghatározott betáplálási és
kiadási pontokon nominálásokat nyújthat be az Informatikai Platformon az ÜKSZ vonatkozó
pontjai szerint.
Amennyiben az érintett betáplálási vagy kiadási pontok összevonásra kerültek, úgy a
nominálást az összevont gázátadó állomásokra kell a Rendszerhasználónak megtennie a
Társaság felé.
Abban az esetben, ha egy betáplálási vagy kiadási pont nem tervezett (nem meghirdetett
leállással járó) leállítására kerül sor, amely nominálás, illetve kapacitás lekötés szempontjából
nincs másik gázátadó állomással összevonva, akkor a Társaság a Rendszerhasználót erről az
ÜKSZ-ben megadott határidőn belül értesíti, aki ezen közlés alapján köteles a nominálását
módosítani a Társaság értesítésében foglaltak alapján.
6.1.1. Egyoldali nominálási szolgáltatás igénybevételének feltételei, szabályai
Azokon a hálózati pontokon, ahol a kapcsolódó Rendszerüzemeltetők kölcsönösen
megegyeznek az egyoldali nominálási szolgáltatás biztosításában a Rendszerhasználók
egyoldali nominálással is benyújthatják nominálásaikat.
Az egyoldali nominálás benyújtásának lehetőségét a Társaság gépi interfész útján, a vonatkozó
EDIG@S üzenetek használatával, illetve külön felületen keresztül történő megadhatóságával az
Informatikai Platformon biztosítja.
Egy adott hálózati pontra vonatkozóan az egyoldali nominálás lehetőségéről és résztvevő
Rendszerüzemeltetők aktuális szerepéről a Társaság a honlapján és az egyedi szerződéses
feltételekben ad tájékoztatást.
a) Eljárás azokon a hálózati
Rendszerüzemeltető szerepben

pontokon,
(1. ábra).

ahol

a

Társaság

van

passzív

Az a hazai Rendszerhasználó (passzív rendszerhasználó), amely nem közvetlenül szándékozik
nominálást benyújtani a Társaság felé megbízhatja a Társasághoz kapcsolódó
Rendszerüzemeltetőt (aktív NNO), arra vonatkozólag, hogy a megjelölt Rendszerhasználó (aktív
rendszerhasználó) párja által benyújtott nominálást továbbíthassa a Társaság felé (passzív
NNO). Ebben az esetben a passzív Rendszerhasználó az egyoldali nominálás benyújtása előtt
köteles nyilatkozni jelen ÁSZF 5. sz. mellékletében szereplő nyilatkozat egyszeri benyújtásával a
Társaság felé arról, hogy az aktív NNO által továbbított nominálást a Társaság befogadhatja. A
nyilatkozat tartalmazza a hálózati pontot, Rendszerhasználó pár megnevezését és az
érvényességi időt. A Társaság a nyilatkozat meglétét a nominálások feldolgozása során
ellenőrzi, annak hiányában az egyoldali nominálást nem fogadja be, ezáltal nem kerül be az
érintett Rendszerhasználó szállítási portfóliójába. Társaságunk csak a nyilatkozott
rendszerhasználó pár, hálózati pont, időtartam vonatkozásában fogad be egyoldali nominálást.
Amennyiben a Társaságunkhoz egyoldali nominálásként beérkezett nominálások mértéke
meghaladja a nominálható kapacitást, akkor a nominálás nem kerül befogadásra.
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4.d. MELLÉKLET
AKTÍV RH

FGSZ
(passzív)

AKTÍV NNO

PASSZÍV RH

egyoldali
NOMINÁLÁS
Edig@s NOM INT

NOMINÁLÁS

Nyilatkozat
ÜSZ melléklet

Továbbítás
Edig@s
DELORD

1. ábra
Ha a Rendszerhasználó rendszerhasználati joga felfüggesztett állapotban van, akkor nem adhat
be nyilatkozatot, és a Társaság a már beadott nyilatkozatokat is felfüggesztettnek tekinti.
b) Eljárás azokon a hálózati pontokon, ahol a Társaság van aktív Rendszerüzemeltető
szerepben
(2. ábra).
A Társaság (aktív NNO) az Informatikai Platformra benyújtott egyoldali nominálást továbbítja a
kapcsolódó Rendszerüzemeltető (passzív NNO) felé. Ebben az esetben az aktív
Rendszerhasználó az egyoldali nominálás benyújtása előtt köteles nyilatkozni jelen ÁSZF 5. sz.
mellékletében szereplő nyilatkozat egyszeri benyújtásával a Társaság felé arról, hogy a
Társaság továbbíthatja a megjelölt hálózati pontra benyújtott egyoldali nominálást a passzív
NNO irányába. A Társaság a nyilatkozat meglétét a nominálások feldolgozása során ellenőrzi,
annak hiányában az egyoldali nominálást nem továbbítja a kapcsolódó rendszerüzemeltető felé.
A Társaság csak a nyilatkozott rendszerhasználó pár, hálózati pont, időtartam vonatkozásában
továbbít egyoldali nominálást.
PASSZÍV RH

PASSZÍV NNO

FGSZ (aktív)

AKTÍV RH

Nyilatkozat
ÜSZ melléklet
NOMINÁLÁS

Továbbítás
Edig@s
DELORD

egyoldali
NOMINÁLÁS
Edig@s NOM INT

2. ábra
6.2. Tranzakciós értesítések
A Társaság vállalja, hogy jogcím átvezetési ügyletekből adódó tranzakciós értesítéseket a
Rendszerhasználó szállítási portfoliójában tételenként rögzíti. A tranzakciós értesítések
rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül rögzítésre kerülnek.
6.3. Megszakítás
A Társaság elrendelheti az érintett hálózati pont(ok)on megszakítható kapacitás lekötéssel
rendelkező Rendszerhasználók számára a földgáz szállításának megszakítását az ÜKSZ-ben
rögzített szabályok szerint.
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6.4. Rendszeregyensúlyozási feltételek
A Rendszerhasználó és a Társasággal szerződéses viszonyban lévő kapcsolódó
Rendszerüzemeltetők kötelesek a hidraulikai rendszeregyensúly fenntartása érdekében a
Társaság által elrendelt intézkedések végrehajtására az ÜKSZ-ben szabályozottak szerint.
A napi gázforgalmazás feltételeinek megszegése esetén a Rendszerhasználó köteles az
Áralkalmazási rendeletben meghatározott nominálási és kiegyensúlyozási pótdíjakat megfizetni.
6.5. A földgázszállító rendszer karbantartása
A Társaság a földgázszállító rendszer üzemeltetése érdekében folyamatosan gondoskodik a
szállítóvezeték üzembiztonságáról és karbantartásáról. Ennek érdekében a Társaság a Vhr.
vonatkozó rendelkezései alapján jogosult gázszünettel járó karbantartást végezni, továbbá a
Társaság jogosult azon műveletek elvégezésére is, amelyek a földgázszállító vezeték
kapacitását ideiglenesen csökkentik. Ezekben az esetekben a Társaság köteles a tervezett
leállásokat vagy a csökkentett kapacitások rendelkezésre állását internetes honlapján a munka
megkezdése előtt legalább 15 nappal – tervszerű megelőző karbantartás esetén legalább 3
hónappal – korábban közzétenni, megadva annak időtartamát és időpontját.
Az ÜKSZ szerint közzétett szüneteltetések és kapacitás csökkentések időszakának idejére az
Áralkalmazási rendeletben meghatározott mértékű pótdíj fizetési, illetve kötbér és kártérítési
kötelezettség a Társaságot nem terheli.
6.6. Kapacitástúllépés kezelése
Amennyiben a Rendszerhasználó az általa lekötött, rendelkezésre álló kapacitásnál nagyobb
kapacitást vett igénybe, kapacitástúllépési pótdíjat köteles fizetni. Ennek megfelelően az
Áralkalmazási rendeletalapján a Társaság jogosult a betáplálási és kiadási pontra vonatkozóan
a pótdíj kiszámlázására, melyet a Rendszerhasználó köteles megfizetni.
A Társaság betáplálási és kiadási pontonként az órai kapacitástúllépést kimutatja az
elszámolási adatok, a számítóműben rögzített órai adatok és a kapcsolódó
Rendszerüzemeltetők által meghatározott óracsúcs adatok alapján.
A lekötött, rendelkezésre álló kapacitás túllépésének meghatározása során a Társaság
betáplálási pontonként a napi allokált mennyiség és a betáplálási pont órai mért mennyiségei
aránya, kiadási pontonként a kapcsolódó Rendszerüzemeltetők által a Rendszerhasználónként
megadott óracsúcs (időpont megjelöléssel), illetve a távvezetékről közvetlenül kiszolgált
felhasználók esetében a kiadási pont mérési adatai, valamint a kiadási pont gázminőségi adatai
alapján meghatározza a lekötött, rendelkezésre álló kapacitások túllépésének tényét, mértékét.
A Társaság azon fizikai betáplálási és kiadási pontokat, amelyeket az ÜKSZ szerint
összevontan kezel, a kapacitástúllépések kimutatása során összevontan vizsgálja.
7.

A szerződő felek együttműködése korlátozás és üzemzavar esetén
7.1. Korlátozás
A korlátozás elrendelése a GET, a Vhr., továbbá a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz
biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges
egyéb intézkedésekről szóló 265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet és az ÜKSZ vonatkozó előírásai
szerint kerül végrehajtásra.
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Amennyiben a Rendszerhasználók vételezése tartósan meghaladja a rendelkezésre álló
földgázmennyiséget, és a Társaság a rendszer egyensúlyát már más eszközökkel nem tudja
biztosítani, vagy ha a rendszerszintű földgázszállítási igény meghaladja a rendszer kapacitásait,
illetve ha rendkívüli ellátási helyzet esetén egyéb jogszabály erre kötelezi, a Társaság a
jogszabályoknak és az ÜKSZ-nek megfelelően elrendelheti a vételezés korlátozását.
A Rendszerhasználó korlátozása a Hivatal által jóváhagyott aktuális Korlátozási besorolás
alapján történik, a korlátozási kategória megjelölésével.
Változás esetén a korlátozási javaslatban rögzített korlátozási megbízott nevét és elérhetőségét
a Rendszerhasználó köteles haladéktalanul írásban közölni a földgázelosztóval, közvetlen
szállítóvezetéki felhasználó esetén a Társasággal.
A Társaság válsághelyzet esetén a GET 97.- 97/C. §-ok és a 265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet
szabályai szerint jár el.
7.2. Üzemzavar
Üzemzavar esetén a Társaság minden olyan intézkedést haladéktalanul megtesz, ami a
hidraulikai rendszeregyensúly fenntartásához és az elhárításhoz szükséges.
Gáznapon belül felmerülő üzemzavar esetén, amint a leállás szükségessége ismertté válik, a
Társaság haladéktalanul értesíti a kapcsolódó Rendszerüzemeltető(ke)t és törekszik a
szolgáltatás folytonosságát legkevésbé érintő ésszerű megoldásra.
A Rendszerhasználó bármely, a hatáskörében bekövetkezett üzemzavar esetén – ha az
kihatással lehet a földgázszállításra – az esemény tudomására jutását követően haladéktalanul
tájékoztatja a Társaságot az egyensúlyi eszközök igénybevételének tervezhetősége érdekében.
A Társaság a rendszerén bekövetkezett – földgáz értékesítést vagy gázelszámolást befolyásoló
– üzemzavarokról az üzemzavar észlelését követően haladéktalanul értesíti a
Rendszerhasználót. A Társaság elsődlegesen hangrögzítős telefonon keresztül tájékoztatja a
Rendszerhasználót az üzemzavarról. Több napig tartó – földgáz értékesítést vagy
gázelszámolást befolyásoló – és/vagy több Rendszerhasználót érintő üzemzavarral
kapcsolatban a Társaság a honlapján keresztül folyamatosan tájékoztatja a
Rendszerhasználókat az üzemzavarral kapcsolatos eseményekről.
Az üzemzavarral érintett napokon az üzemzavarral érintett hálózati pontok tekintetében a
Társaság nem mutat ki nominálási hibát.
8.

A földgáz mennyiségi és minőségi mérése
A földgáz mennyisége és minősége a földgázszállító rendszer betáplálási - kiadási pontjain
kerül meghatározásra.
8.1. Mérés a betáplálási és a kiadási pontokon
A földgáz mennyisége a betáplálási és a kiadási pontokon 15
meghatározásra.

o

C-on (m3-ben) kerül

A földgáz energiatartalma, 25/0 0C-os referencia hőmérsékletű felső hőértékre vonatkoztatott
energiamennyisége kWh -ban kerül meghatározásra.
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Az egy gáznapra vonatkozó energiamennyiség meghatározása:


A Társaság a földgáz energiatartalmát a földgázszállító rendszeren napi elszámolási
időszakra az adott órai normál állapotú térfogatokból képzett 0 °C-os térfogat és az
adott órai átlag 25/0 oC-os referencia hőmérsékletű égéshő szorzataként kWh-ban, a 24
órai energia mennyiség összegzésével, a kerekítési szabályoknak megfelelően egész
számra kerekítve határozza meg.



A technikai feltételek megléte esetén a földgáz energiatartalmának meghatározása a
napi elszámolási időszakra a mért 0 °C-os térfogatáram és a mért 25/0 °C-os égéshő
szorzataként a számítóművekben előálló energiaáram integrálásával történik. A
Társaság a napi energiatartalomnak ilyen esetben a gáznap zárása után a
számítóműből kiolvasott előző napi energia számláló értékét tekinti.

A gáznapi súlyozott minőségi átlag értékek meghatározásához szükséges gázátadók és a
terepi kromatográfokban képzett minőségi adatok óránkénti összerendelését a szállítási
rendszerüzemeltető hidraulikai szimuláció alapján végzi el. A gáznapi súlyozott minőségi átlag
értékeket az elszámolási pontok órai mennyiségei és az órai összerendelésben érintett
kromatográf mintaáram órai átlag adatai alapján az OTR rendszer határozza meg.
Bármely elszámolási időszakra képzett hőmennyiség az adott időszak napi hőmennyiségeinek
összegzésével áll elő.
A Társaság kötelezően biztosítja mérőrendszerének és elemeinek vizsgálati bizonylatait, illetve
azok Rendszerhasználó általi ellenőrizhetőségét.
A kapcsolódó Rendszerüzemeltető vagy a Rendszerhasználó bármikor kérheti a Társaság
mérőrendszereinek és elemeinek ellenőrzését, amit a Társaság az ÜKSZ-ben előírt határidőn
belül köteles megkezdeni.
Amennyiben az ellenőrzés a mérőrendszerek hibátlan működését állapítja meg, a vizsgálat
igazolt költségeit a kezdeményező Fél köteles a Társaságnak megfizetni.
8.2. Mérés a szállító rendszerek közötti határkeresztezési betáplálási és kiadási
pontokon
A Társaság a szállító rendszerek közötti határkeresztezési betáplálási és kiadási pontokon a
földgáz mennyiségének és minőségének mérését a kapcsolódó Rendszerüzemeltetővel kötött
együttműködési megállapodások alapján végzi.
A kapcsolódó Rendszerüzemeltetőkkel kötött együttműködési megállapodásoknak
Rendszerhasználókat érintő feltételeit a Társaság honlapján publikálja.

a

8.3. Mérési hibák és mérési különbözet kezelése
A mérőberendezések hibás állapotában a mérőberendezéseken betáplált/kiadott földgáz
mennyiségét a következő módok egyikével kell meghatározni, az érintett Felek megállapodása
szerint:


a hibás mérőberendezés kalibrálása, ellenőrzése során meghatározott hiba
figyelembe vételével, nulla hibára korrigálva;
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a szóban forgó időszakhoz hasonló időszakban mért földgázmennyiség alapján,
amikor a mérőberendezés hibátlanul üzemelt;
a hibás mérőberendezéstől függetlenül működő, azonos gázáramot mérő másik
mérőberendezés alapján, ha van ilyen mérőberendezés.

Ha a hibás mérés időtartama nem ismert, vagy a Szerződő Felek nem tudtak megállapodni a
hibás mérés időtartamára vonatkozóan, akkor a hibás mérés időtartamának a legutolsó
jegyzőkönyvvel lezárt elszámolási időszak óta eltelt idő egészét kell tekinteni.
9.

A földgáz allokálása és elszámolása
A földgázszállító rendszer használatának elszámolása, a kapcsolódó Rendszerüzemeltetők
által, valamint a rendszerösszekötési és összekapcsolási pontokon a kapcsolódó
Rendszerüzemeltetőkkel kötött együttműködési megállapodásokban rögzített feltételek szerint a
Társaság Üzletszabályzatában meghatározott földgázmérő berendezések által mért értékek
Rendszerhasználókra allokált mennyiségek alapján történik.

10.

Információáramlás elvei
A Szerződő Felek a kapcsolattartás és információcsere módszertanára vonatkozóan az
alábbiakban állapodnak meg:

11.



Kapcsolattartás nyelve: magyar és/vagy angol



A beszéd/adat célú kapcsolattartáshoz munkaidőben és munkaidőn túl is
fenntartanak levél, fax, e-mail, telefon elérhetőséget a kétoldalú információcsere
biztosítására, valamint az ÜKSZ-ben meghatározott feladatok ellátása céljából. A
működésükben bekövetkező - kapcsolattartásra vonatkozó – személyi, elérhetőségi
változásokat egymás tudomására hozzák, legkésőbb a változást megelőző
munkanapon.



A technológiai adatok áramlása az ÜKSZ-ben meghatározott módon, tartalommal és
technikával történik.



Az Informatikai Platform használatának rendje a Társaság www.fgsz.hu honlapján
található.



A KLP használatának rendje az RBP Portálon (https://rbp.eu) található.



Egyedi adatigénylés csak a Szerződő Felek külön megállapodásában vállalt módon,
tartalommal, határidővel és térítési díj ellenében történhet.

Számlázás és fizetési feltételek
A Társaság a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatásokra vonatkozó számláit/számviteli
bizonylatait a mindenkor érvényes Tarifarendeletben, az Áralkalmazási rendeletben, és az
Üzletszabályzat 4. mellékletében szereplő típusszerződésekben, valamint az Egyedi
kapacitáslekötési/szűkületkezelési ügyletekről szóló visszaigazolás(ok)ban/HOT szerződésben
előálló – egész Forintra kerekített – összegre állítja ki.
A számla kiállítása papír alapon vagy Rendszerhasználó kérésére elektronikus számla
formájában történik. Az elektronikus számla befogadásáról a Rendszerhasználó az 4. sz.
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mellékletben szereplő Nyilatkozat kitöltésével tájékoztatja a Társaságot a számla kibocsátás
esedékességét megelőző 3. munkanapig.
A Tarifarendeletben meghatározott, az Egyedi kapacitáslekötési/szűkületkezelési ügyletekről
szóló visszaigazolásában/ HOT szerződésben kialakult díjtételek az áfát nem tartalmazzák, a
számla, illetve a számlával egy tekintet alá eső okirat a mindenkor hatályos ÁFA törvény
előírásainak, a számviteli bizonylatok a mindenkor hatályos számvitelről szóló törvény
előírásainak megfelelően kerülnek kiállításra.
Fizetés módja: átutalás a számlán/számviteli bizonylaton feltüntetett bankszámlaszámra
magyar Forintban. A Rendszerhasználó/Engedélyes köteles a számla/számviteli bizonylat
összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az a fizetési határidő lejártáig
jóváírásra kerüljön.
Amennyiben a fizetési határidő napja banki munkaszüneti napra vagy ünnepnapra esik, abban
az esetben a fizetési határidő az ünnepnapot, illetve a banki munkaszüneti napot követő első
banki munkanap.
A Szerződő Felek a bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített elszámolást akkor tekintik
teljesítettnek, amikor a számla/számviteli bizonylat szerinti összeg a Társaság bankszámláján
jóváírásra került.
A fizetés teljesítésével járó költségek a kötelezettet terhelik.
11.1. A szállítási kapacitás díjelem elszámolása
11.1.1. Hosszú távú, negyedéves és havi kapacitáslekötések
A nem megszakítható, a megszakítható és a nem téli fogyasztási időszaki szállítási
kapacitásdíjakat a Rendszerhasználónak havonta előre kell megfizetnie az Áralkalmazási
rendelet szerint.
Amennyiben a Rendszerhasználó rendelkezik Rendszerhasználati Keretszerződéssel/HOT
szerződéssel és Egyedi kapacitáslekötési ügyletről szóló visszaigazolással, a Szerződő Felek
időszakonkénti elszámolásban állapodnak meg, az elszámolás időszaka a hosszú távú, a
negyedéves és havi kapacitáslekötés esetében 1 gázhónap. A Felek a teljesítés időpontját a
mindenkor hatályos ÁFA törvény 58. §-a alapján határozzák meg.
A Rendszerhasználó az Egyedi kapacitáslekötési ügyletekről szóló visszaigazolás, a
Rendszerhasználati Keretszerződés/HOT szerződés, illetve a Társaság által megküldött számla
alapján köteles a kapacitásdíj(ak) összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az az
elszámolási időszak első napjáig (egyben a földgázszállítás megkezdésének napjáig) jóváírásra
kerüljön a Társaság bankszámláján. A számla a kapacitástermék aukciójának lezárását követő
5 munkanapon belül, de legkorábban az elszámolási időszakot (gázhónapot) megelőző hónap
első napján kerül kiküldésre.
A kapacitásdíj számlán/számlával egy tekintet alá eső okiraton a fizetési határidő fő szabályként
nem lehet kevesebb 3 munkanapnál.
Amennyiben a kapacitásdíj(ak) összege az esedékesség napjáig nem érkezik meg a Társaság
bankszámlájára, akkor a Társaság a földgázszállítást – a 12.3.1. pont szerinti eljárás alapján –
jogosult felfüggeszteni, amiről a Rendszerhasználó értesítést kap.
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Amennyiben a tárgyhavi kapacitásdíj számla kiállításának napja és a tárgyhó első napja
(egyben a földgázszállítás megkezdésének napja) közötti időszak alatt a Rendszerhasználati
Keretszerződés vonatkozó mellékleteiben szereplő adatok (betáplálási-, kiadási pontokon,
illetve nem téli fogyasztási időszakra lekötött mennyiségek) módosulnak, a Társaság a számlát
az ÁFA törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítja.
Előre fizetendő díjak számítása


Hosszú távú kapacitástermék esetében a havonta fizetendő díj nagysága az Egyedi
kapacitáslekötési ügyletről szóló visszaigazolásban szereplő kapacitásdíj 1/12 része.



Negyedéves termék esetén a havonta fizetendő díj nagysága az Egyedi
kapacitáslekötési ügyletről szóló visszaigazolásban szereplő kapacitásdíj 1/3 része.



Havi kapacitástermék esetében a havidíj nagysága az Egyedi kapacitáslekötési
ügyletről szóló visszaigazolásban szereplő díj.

11.1.2. Napi és napon belüli kapacitáslekötések
Napi és napon belüli kapacitás lekötés lehetőségét annak a Rendszerhasználónak/
Engedélyesnek
biztosítja
a
Társaság,
amelyik
rendelkezik
Rendszerhasználati
Keretszerződéssel és Egyedi kapacitáslekötési ügylettel.
A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a napi és napon belüli kapacitásdíjakkal
hetente, utólag számolnak el egymással. A Felek a teljesítés időpontját a mindenkor hatályos
ÁFA törvény 58. §-a alapján határozzák meg. A fizetendő díj nagysága az Egyedi
kapacitáslekötési ügyletben szereplő kapacitásdíj. A Társaság a fizetendő szállítási
kapacitásdíjról a számlát legkorábban a tárgyi naptári hetet követő 1. munkanapon állítja ki és
küldi meg a Rendszerhasználónak, aki vállalja, hogy a számla végösszegét a számlán szereplő
fizetési határidőig kifizeti. A számlák fizetési határideje a kiállítást követő 10. nap.
11.1.3. Aukciós díj számlázási, fizetési feltételei
A Társaság által meghirdetett aukciókon előálló Aukciós Eredmény Visszaigazolásban rögzített
aukciós díj időarányosan kerül számlázasra a használati időszak alatt a vonatkozó
kapacitásdíjjal együtt:


Éves kapacitástermék esetében a havonta előre fizetendő díj nagysága az Aukciós
Eredmény Visszaigazolásban szereplő aukciós díj 1/12 része.



Negyedéves termék esetén a havonta előre fizetendő díj nagysága az Aukciós
Eredmény Visszaigazolásban szereplő aukciós díj 1/3 része.



Havi kapacitástermék esetében az előre fizetendő havidíj nagysága az Aukciós
Eredmény Visszaigazolásban szereplő aukciós díj.



Napi és napon belüli kapacitástermék esetében az utólag fizetendő díj nagysága az
Aukciós Eredmény Visszaigazolásban szereplő aukciós díj.

Kereskedőváltás esetén az Aukciós Eredmény Visszaigazolásban rögzített aukciós díjat az
Átvevő félnek kell megfizetnie. Az aukciós díjról történő előzetes tájékoztatás kizárólag a
Rendszerhasználók egymás közötti felelőssége.
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FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ÜZLETSZABÁLYZATA
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK -RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉSEKRE
VONATKOZÓAN
4.d. MELLÉKLET
Éves, negyedéves és havi kapacitástermékek esetén Szerződő Felek időszakonkénti
elszámolásban állapodnak meg, az elszámolás időszaka 1 gázhónap. A Felek a teljesítés
időpontját a mindenkor hatályos ÁFA törvény 58. §-a alapján határozzák meg.
Éves, negyedéves és havi kapacitástermékek esetén a Rendszerhasználó az Aukciós
Eredmény Visszaigazolás, illetve a Társaság által megküldött számla alapján köteles az aukciós
díj összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az az elszámolási időszak első
napjáig (egyben a földgázszállítás megkezdésének napjáig) jóváírásra kerüljön a Társaság
bankszámláján. Az aukciós díj számlán/számlával egy tekintet alá eső okiraton a fizetési
határidő fő szabályként nem lehet kevesebb 3 munkanapnál.
Napi és napon belüli kapacitástermék esetén a Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az
aukciós díjakkal hetente, utólag számolnak el egymással. Felek a teljesítés időpontját a
mindenkor hatályos ÁFA törvény 58. §-a alapján határozzák meg. A fizetendő díj nagysága az
Aukciós Eredmény Visszaigazolásban szereplő aukciós díj. A Társaság a fizetendő aukciós
díjról a számlát legkorábban a tárgyi naptári hetet követő 1. munkanapon állítja ki és küldi meg
a Rendszerhasználónak, aki vállalja, hogy a számla végösszegét a számlán szereplő fizetési
határidőig kifizeti. A számlák fizetési határideje a kiállítást követő 10. nap.
Amennyiben az aukciós díj összege az esedékesség napjáig nem érkezik meg a Társaság
bankszámlájára, akkor a Társaság a földgázszállítást – a jelen ÁSZF 12.3.1. pont szerinti
eljárás alapján – jogosult felfüggeszteni, amiről a Rendszerhasználó értesítést kap.
11.1.4. Megszakítható szállítási kapacitásdíj visszatérítése megszakítás esetén
Amennyiben az ÜKSZ-ben rögzített szabályoknak megfelelően a kapacitás megszakítására
kerül sor, a megfizetett szállítási kapacitásdíj visszatérítése havonta utólag történik.
A megszakítható szabványos kapacitástermék megszakítása esetén visszatérítendő díj
mértékét az Áralkalmazási rendeletszabályozza. Az elszámolására a gázhónapot követő naptári
hónap 15. napjáig kerül sor a számlával egy tekintet alá eső okirat kibocsátásával.
A számlával egy tekintet alá eső okiraton a fizetési határidő fő szabályként a kiállítást követő 15.
naptári nap.
11.2. A szállítási forgalmi díj elszámolása
Az elszámolási időszak egy gázhónap.
Az elszámolás alapja a rendszerhasználónkénti átadás-átvételi jegyzőkönyvön rögzített, a
kiadási pontokon átadott földgázmennyiség, mely alapján meghatározásra kerül az
Áralkalmazási rendelet szerint fizetendő forgalmi díj.
A forgalmi díj összege a tárgyhót követően fizetendő. A forgalmi díj a Társaság által leszállított,
jegyzőkönyvileg rögzített mennyiség és a Tarifarendelet szerinti forgalmi díj szorzatával
egyenlő.
A Társaság a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig megküldi a napi végleges allokációt
tartalmazó átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján kiállított forgalmi díj számlát a
Rendszerhasználónak.
A forgalmi díj számlák fizetési határideje a kiállításukat követő 30. naptári nap.
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ÜZLETSZABÁLYZATA
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VONATKOZÓAN
4.d. MELLÉKLET
A Társaság a gázfelhasználási hónapot követő naptári hónap 15. napjáig elkészíti az
újrafelosztási eljárásban allokált adatokkal korrigált átadás-átvételi jegyzőkönyvet.
Amennyiben az allokációs elszámolás alapján a végleges allokáció szerint kiküldött számla
helyesbítésére van szükség, azt követően 3 munkanapon belül a Társaság a számlát az ÁFA
törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően módosítja.
A korrigált forgalmi díj számlák fizetési határideje a kiállításukat követő 15. naptári nap.
11.3. Szagosítási díj elszámolása
A szagosítási díj havonta utólag fizetendő. A havi díj a Társaság által szagosításra beadott - a
havi teljesítésről a Társaság által aláirt napi végleges allokációk alapján készült átadás-átvételi
jegyzőkönyvek szerinti szagosító anyag mennyiség és a Tarifarendelet szerinti szagosítási díj
szorzatával egyenlő.
A Társaság a tárgyhót követő hó 5. munkanapjáig megküldi a szagosítási díj számlát a
Rendszerhasználónak.
A szagosítási díj számlák fizetési határideje a kiállításukat követő 30. naptári nap.
A Társaság a gázfelhasználási hónapot követő naptári hónap 15. napjáig elkészíti az
újrafelosztási eljárásban allokált adatokkal korrigált átadás-átvételi jegyzőkönyvet.
Amennyiben az újrafelosztási allokációs elszámolás eredményeként a napi végleges allokáció
szerint kiküldött számla helyesbítésére van szükség, azt követő 3 munkanapon belül a
Társaság a számlát az ÁFA törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően módosítja.
A korrigált szagosítási díj számlák fizetési határideje a kiállításukat követő 15. naptári nap.
11.4. A napi végleges allokáció alapján elszámolt kiegyensúlyozó gáz és az újrafelosztási
eljárás eredménye különbözetének elszámolása
A Társaság a tárgyhónapot követő naptári hónap 15. napjáig elkészíti az ÜKSZ vonatkozó
pontja szerint a földgáz felhasználás különbözetéről készített jegyzőkönyvet, mely az
elszámolás alapja.
A megállapított különbözet elszámolása a KP-kon megkötött valamennyi ügylet mennyiséggel
súlyozott napi átlagárán történik.
A Rendszerhasználó a jegyzőkönyv alapján a jegyzőkönyv kézhezvételét követő 3 munkanapon
belül számlát nyújt be a Társaság felé az általa a vezetékkészletben hagyott földgáz
mennyiségről.
A Társaság a jegyzőkönyv alapján a jegyzőkönyv megküldését követő 3 munkanapon belül
számlát nyújt be a Rendszerhasználó felé a vezetékkészletből kivett földgáz mennyiségről.
A számlák fizetési határideje a kiállításukat követő 15. naptári nap.
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FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ÜZLETSZABÁLYZATA
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK -RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉSEKRE
VONATKOZÓAN
4.d. MELLÉKLET
A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az újrafelosztási eljárás eredménye
különbözetével időszakonként, havonta utólag számolnak el.
11.5. Pótdíjak elszámolása
11.5.1. A Rendszerhasználó által fizetendő pótdíjak
A nominálás eltérési, kiegyensúlyozási, megszakítási, kapacitástúllépési és a kereskedőváltás
késedelmes bejelentése miatti pótdíjak, valamint az utólagos kapacitásdíj az Áralkalmazási
rendeletben
és
az
ÜKSZ-ben
előírt
módon
kerülnek
meghatározásra
és
kiszámlázásra/kiterhelésre.
A Társaság a nominálás eltérési, kiegyensúlyozási és a megszakítási pótdíjak esetében a
gázfelhasználási hónapot követő naptári hónap 5. napjáig, a kapacitástúllépési pótdíj, valamint
az utólagos kapacitásdíj esetében a gázfelhasználási hónapot követő harmadik naptári hónap
20. napjáig meghatározza a számla/terhelő levél alapját képező alapadatokat és a
Rendszerhasználó felé kibocsátja a pótdíj számlát/terhelő levelet.
A kereskedőváltás késedelmes bejelentése miatti pótdíjra vonatkozó terhelő levelet a Társaság
a szállítási kapacitásdíj számlával egyszerre jogosult kiállítani a Rendszerhasználó számára,
aki a külön kiállított, kereskedőváltás késedelmes bejelentése miatti pótdíjra és az utólagos
kapacitásdíjra vonatkozó számlákat/terhelő leveleket a szállítási kapacitásdíj számlával együtt
köteles kiegyenlíteni.
A számlák/terhelő levelek fizetési határideje a kiállítást követő 15. naptári nap.
11.5.2. A Társaság által fizetendő pótdíj
A Társaságot pótdíjfizetési kötelezettség terheli, amennyiben a nominált kapacitást neki
felróható okból nem vagy nem teljes mértékben biztosítja (hibás teljesítés), továbbá a
Szerződés – a Társaságnak felróható okból történő - meghiúsulása esetén. Egyéb esetekben a
Társaságot pótdíjfizetési kötelezettség nem terheli.
A földgázszállítási szolgáltatás - gáznaponként és betáplálási, illetve kiadási pontonként - a napi
elszámolás alapján osztható szolgáltatás, ezért a Társaság a meghiúsulás vagy hibás teljesítés
esetén kötbérfelelősséggel a nem teljesített - vagy hibásan teljesített - szolgáltatás mértékéig
felelős a nem teljesítéssel - vagy hibás teljesítéssel - érintett egész napok tekintetében.
A Társaságot a fenti esetre vonatkozóan az Áralkalmazási rendelet szerinti szállítói nominálási
eltérési pótdíjfizetési kötelezettség, mint kötbér terheli. Az Áralkalmazási rendelet szerinti
pótdíjfizetési kötelezettségen felül más kötbér, kártérítés fizetésére nem kötelezett.
A pótdíj fizetése: A pótdíj megfizetése a terhelő levél kiállításától számított 15. naptári napon
esedékes.
11.6. A kiegyensúlyozó földgáz elszámolása
KP-n tagsággal rendelkező Rendszerhasználók kereskedelmi egyensúlytalanságaikat az
Üzletszabályzat 4.8. melléklete szerinti szerződés alapján számolják el az elszámolóházzal.
KP-n tagsággal nem rendelkező Rendszerhasználók kötelesek az Üzletszabályzat 4.6.
melléklete szerinti Egyensúlytartási szolgáltatásra vonatkozó szerződést, valamint a 4.7.
melléklet szerinti Jogcím átvezetési szolgáltatásra vonatkozó szerződést megkötni a
Társasággal.
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ÜZLETSZABÁLYZATA
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK -RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉSEKRE
VONATKOZÓAN
4.d. MELLÉKLET
Jelen ÁSZF hatálybalépésekor érvényben levő Egyensúlytartási szolgáltatásra vonatkozó
szerződés esetén (4.6. melléklet) a tárgyévből hátralevő időszakra az egyensúlyozási
szolgáltatás díjat a Rendszerhasználónak havonta előre kell megfizetnie. A Szerződő Felek
időszakonkénti elszámolásban állapodnak meg, az elszámolás időszaka 1 gázhónap. A Felek a
teljesítés időpontját a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény 58. §-a alapján határozzák meg.
11.7. Számla, számviteli bizonylat kifogásolása
A Rendszerhasználó/Engedélyes a számla/számviteli bizonylat kifogásolása esetén a kifogását
kizárólag írásban nyújthatja be a számla/számviteli bizonylat kézhezvételétől számított 8
munkanapon belül. A számla/számviteli bizonylat kifogásolása a számla/számviteli bizonylat
kiegyenlítésére vonatkozóan nem halasztó hatályú. A Rendszerhasználónak /Engedélyesnek a
kifogásolásban meg kell jelölni a kifogásolt számla/számviteli bizonylat sorszámát, a kifogásolt
értéket, a mennyiséget és a kifogás indokát.
A Társaság a Rendszerhasználó/Engedélyes írásbeli kifogásolása alapján 30 napon belül
elvégzi a kifogás kivizsgálását az érintettek szükség szerinti bevonásával, melynek
eredményéről írásban értesíti a Rendszerhasználót/Engedélyest és azt követően 3
munkanapon belül az eredménytől függően a Társaság a vita rendezését követően a kifogás
szerint vagy helyesbíti a számláját számlával egy tekintet alá eső okirattal, vagy számlát állít ki,
az egyéb számviteli bizonylatot stornózza és szükség esetén újat állít ki és 15 napon belül
pénzügyileg rendezi a különbözetet.
A helyesbítő számla (számlával egy tekintet alá eső bizonylat)/ számviteli bizonylat fizetési
határideje a kiállításától számított 15. naptári nap.
Amennyiben a kivizsgálás eredménye alapján a Társaság által eredetileg kiállított számla/
számviteli bizonylat adatai helytállónak bizonyultak, azaz a számla/számviteli bizonylat
kifogásolása nem volt megalapozott a Rendszerhasználó/Engedélyes részéről, és nem került
kifizetésre az eredeti bizonylatban feltüntetett határidőig a számla/számviteli bizonylat összege,
akkor a Társaság a vitatott számlaértékre a 11.8 pont szerinti késedelmi kamatot számol fel.
A számla/számviteli bizonylat kifogásolását a Társaság vevői reklamációként kezeli.
11.8. Késedelmes fizetés
Amennyiben a Rendszerhasználó/Engedélyes a Társasággal kötött bármely szerződése alapján
fizetendő összeget annak esedékessége napján nem fizeti meg, késedelembe esik. A
Rendszerhasználó/Engedélyes bármely fizetési késedelme esetén a Társaság a Ptk. 6:155. §.
(1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot számol fel a késedelmes
összegre úgy, hogy a kamat a fizetés esedékességét követő naptól a fizetés tényleges
teljesítésének napjáig tartó időszakra kerül kiszámításra. A késedelmi kamat összegét 360
napos év figyelembe vételével, a ténylegesen eltelt napok alapján kell meghatározni.
A Társaság a késedelmi kamat terhelő leveleket havonta állítja ki az előző hónap utolsó napjáig
teljesített késedelmes számlafizetések alapján. A késedelmi kamatterhelés fizetési határideje a
terhelő levél kiállítását követő 8. naptári nap.
A Társaság a terhelő levelet fax / e-mail útján is megküldi a késedelembe esett Szerződő
Félnek.
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11.9. Pénzügyi kompenzáció
Amennyiben a Rendszerhasználónak/Engedélyesnek fizetési kötelezettsége keletkezik a
Társasággal szemben és a Társaságnak bármely jogviszony alapján fizetési kötelezettsége áll
fenn a Rendszerhasználóval/Engedélyessel szemben, akkor a Társaság fenntartja magának a
jogot, hogy az általa fizetendő összeget visszatartsa és a saját fizetési kötelezettségét
beszámítsa a Rendszerhasználó/Engedélyes kötelezettségével szemben.
A beszámítással érintett tételeket a Társaság és a Rendszerhasználó/Engedélyes szükség
szerint egyedileg egyezteti egymással, a Társaság a jelen ÁSZF 3. sz. melléklete szerinti
Kompenzációs jegyzőkönyvet szükség szerint megküldi a Rendszerhasználó/Engedélyes
részére.
11.10. Kapacitás visszaadás és/vagy hosszú távú „használd vagy elveszíted” eljárás
elszámolása
Amennyiben a Társaságnak a kapacitás visszaadás és/vagy hosszú távú „használd vagy
elveszíted” eljárás alkalmazása alapján visszatérítési kötelezettsége keletkezik a
Rendszerhasználóval szemben, akkor a megfizetett szállítási kapacitásdíj visszatérítése
havonta utólag történik.
A visszatérítendő díj mértékét az Áralkalmazási rendeletszabályozza. A visszatérítendő díj
mértéke az Egyedi szűkületkezelési ügyletről szóló visszaigazolásban kerül rögzítésre.
Az elszámolására a gázhónapot követő naptári hónap 15. napjáig kerül sor a számlával egy
tekintet alá eső okirat kibocsátásával.
A számlával egy tekintet alá eső okiraton a fizetési határidő fő szabályként a kiállítást követő 15.
naptári nap.
12.

A szerződésszegés következményei és a szerződés megszűntetésének esetei
12.1. Szerződésszegés esetei
A Szerződésben előírt bármely kötelezettség megszegése szerződésszegésnek minősül,
különös tekintettel, de nem kizárólag az alábbiakra:
A Társaság részéről:


Jelen ÁSZF 5.3 pontja szerinti minőségi paraméterek, a kiadási nyomás és a kiadási
hőmérséklet esetében a szerződött tűréshatárokon kívüli szolgáltatás nyújtása.



A Társaságnak felróható okból nem biztosítja a szerződött kapacitást, kivéve az
ÜKSZ szerint publikált üzemszüneteket.



Az átadott/nominált földgázt neki felróható okból nem veszi át, és nem szállítja le.



Fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztása.



A szagosítási szolgáltatás nem szerződéses határértékek szerinti teljesítése.



A titoktartási kötelezettség megszegése.

A Rendszerhasználó részéről:
Általános Szerződéses Feltételek - Rendszerhasználati Szerződés
FGSZ Zrt. - Rendszerhasználó
27/49

Hatályos: 2018. október 1.

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ÜZLETSZABÁLYZATA
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK -RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉSEKRE
VONATKOZÓAN
4.d. MELLÉKLET


Jelen ÁSZF 5.3 pontjában rögzített minőségtől eltérő minőségű földgáz átadása a
Társaság részére a földgázszállító rendszer betáplálási pontján: a betáplált földgáz
minősége eltér jelen ÁSZF 4. és 6. pontjaiban megadott vagy egyedileg a
Szerződésben megállapodott értéktől.



A fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztása.



A 12.4 pontban előírt biztosíték nyújtásának vagy a szerződéses biztosíték
feltöltésének elmulasztása.



Nem biztosítja a szerződött kapacitást a kapcsolódó Rendszerüzemeltető
rendszerén és/vagy a nominált földgázmennyiségeket a betáplálási pontokon.



A megszakítás/korlátozás be nem tartása.



A titoktartási kötelezettség megszegése.



a Rendszerhasználó működési engedélyét a Hivatal felfüggeszti vagy visszavonja, a
vonatkozó hivatali határozat jogerőre emelkedésének napjával.



Kapcsolt kapacitástermék esetén a kapacitás másodlagos értékesítése során a
kapcsolt kapacitástermék jellegének megsértése.



Kapcsolt kapacitástermék esetén a kapcsolt kapacitástermék másik felének
kapacitás lekötésére vonatkozó, szerződés teljesülésében történő jelentős változás,
amely a Rendszerhasználati Keretszerződés teljesítését is lehetetlenné teszi.
Különösen, de nem kizárólagosan ilyenek lehetnek: a kapcsolt kapacitástermék
másik felére vonatkozó kapacitás lekötési szerződéses feltételek bármely okból
történő, rendes lejárat előtti megszüntetése.

12.2. Kártérítés
A Szerződő Felek szerződésszegéssel okozott károk esetén kötelesek megtéríteni a
szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt, amely a szolgáltatásnak a károkozással érintett díja
mértékéig terjedhet.
Egyik Szerződő Fél sem felelős a kötelezettségei megszegéséből eredő közvetett károkért
(ideértve az elmaradt hasznot, az üzletvesztést, a nyereségkiesést, vagy a másik fél
vagyonában a szerződés teljesítése során a másik fél által okozott, a szolgáltatás tárgyán kívüli
kárt).
A jelen pontban foglalt egyetlen rendelkezés sem értelmezhető úgy, hogy bármelyik Szerződő
Fél kizárja vagy korlátozza felelősségét a szándékosan, továbbá az emberi életet, a testi
épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért.
12.3. A szerződésszegés jogkövetkezményei
A Szerződést kizárólag a jelen ÁSZF-ben és a Szerződésben meghatározott esetekben lehet
felfüggeszteni, illetve azonnali hatállyal felmondani.
12.3.1. Szerződés teljesítésének felfüggesztése szerződésszegés esetén
A Társaság jogosult a Szerződés teljesítését azonnali hatállyal felfüggeszteni a
Rendszerhasználónak az alábbiakban felsorolt szerződésszegései esetén, ha azt a
Rendszerhasználó a Társaság által a Rendszerhasználó részére küldött, a
jogkövetkezményekre is figyelmezető, írásbeli felszólításban megjelölt határidőre sem
orvosolja:
Általános Szerződéses Feltételek - Rendszerhasználati Szerződés
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a Rendszerhasználó nem biztosítja a Társaság részére a 12.4 pont szerinti
biztosítékokat és garanciákat, vagy



a Társaság által kiküldött fizetési felszólítás dátumát követő 2 munkanapon belül a
Rendszerhasználó nem egyenlíti ki a tartozását, a tartozás további 5 naptári napon
belül részben vagy egészében a szerződéses biztosítékból sem hívható le, illetve
nem egyenlíthető ki beszedési megbízás keretében sem, vagy



a 12.4 pont szerinti szerződéses biztosíték lehívása után a Rendszerhasználó nem
biztosítja a Társaság részére annak 5 munkanapon belüli feltöltését, vagy



a Rendszerhasználó működési engedélyét a Hivatal felfüggeszti, vagy visszavonja,
a Hivatal határozatának jogerőre emelkedésének napjával.

12.3.2. A Szerződés felmondása
A határozott idejű Szerződést rendes felmondással megszűntetni nem lehet. Érdekmúlásra
hivatkozással azoktól elállni csak a másik Fél kártalanítása esetén lehetséges, amelyre a jelen
ÁSZF 12.3.3. pontjának (A felmondás jogkövetkezményei) szabályait kell alkalmazni.
12.3.2.1.

Felmondás a Társaság által

A Társaság a Szerződést a 12.3.1 pontban meghatározott esetekben, a Szerződés
teljesítésének felfüggesztését követően azonnali hatállyal, valamint a jogszabályokban
megengedett, rendkívüli eseteknek megfelelően mondhatja fel, egyéb rendelkezés hiányában
30 napos felmondási határidővel.
12.3.2.2.

Felmondás a Rendszerhasználó/Engedélyes által

A Rendszerhasználó/Engedélyes a Szerződést annak lejárata előtt a jogszabályokban
megengedett esetekben és rendelkezéseknek megfelelően mondhatja fel, egyéb rendelkezés
hiányában 30 napos felmondási határidővel. A határozatlan időre szóló szerződések felmondási
ideje 30 nap. A Rendszerhasználati Keretszerződés felmondása azon a napon hatályosul,
amely napon a Rendszerhasználó Egyedi Kapacitáslekötési ügyletei, illetve egyéb
rendszerhasználatra vonatkozó szerződései közül az utolsó is megszűnik.
A Rendszerhasználó/Engedélyes a Szerződést a Társaság tételesen felsorolt, nevesített
szerződésszegése esetén is felmondhatja, 30 napos felmondási határidővel.
A több gázévre, vagy a soron következő gázévet követő időszakra vonatkozó hosszú távú
kapacitáslekötési igény esetén a megkötendő szerződések esetében a felmondási jog a
következő esetkörrel is kibővül:
A Rendszerhasználó akkor is felmondhatja a Szerződést, ha bírósági vagy hatósági határozat,
utólag hatályba lépett jogszabály, illetve ezek értelmezése alapján a Szerződés nem vagy nem
szerződésszerűen teljesíthető.
12.3.3. A felmondás jogkövetkezményei
A
Társaság
12.3.2.1
pont
alapján
történő
felmondása
esetén,
illetve
a
Rendszerhasználó/Engedélyes
jogosulatlan
felmondása
esetén
a
Rendszerhasználó/Engedélyes köteles a Rendszerhasználati Keretszerződés hatálya alatt
megkötött Hosszú távú/negyedéves kapacitáslekötési ügyletek kapacitásdíjának a Szerződés
hátralévő időtartamára vonatkozó még meg nem fizetett részét a Társaság részére megfizetni.
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A Rendszerhasználó 12.3.2.2 pont alapján történő felmondása vagy kapacitás csökkentése
esetén, ha a Rendszerhasználati Keretszerződéssel, illetőleg a kapacitáscsökkentéssel érintett
betáplálási és/vagy kiadási pontok a szerződéses időszak visszamaradó részére más
Rendszerhasználó által nem kerülnek lekötésre (fogyasztók kereskedő váltása) és a betáplálási
vagy kiadási ponton megszűnik az átadás – átvétel, a Rendszerhasználó a Rendszerhasználati
Keretszerződésben a Szerződés időtartamára meghatározott kapacitásdíjnak a Hosszú
távú/negyedéves Szerződés hátralévő idejére vonatkozó, még meg nem fizetett részét köteles
megfizetni a Társaság részére.
12.4. Biztosítékok és garanciák
Minden Rendszerhasználó köteles a Társaság részére kötelezettségei biztosítására jelen ÁSZF
szerinti feltételekkel pénzügyi biztosítékot, illetve jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben
kiegészítő biztosítékot, valamint a Társaság felszólítására felhatalmazó levélen alapuló
megbízást adni (a továbbiakban együtt: garanciák).
A jelen ÁSZF-nek megfelelő és érvényes garanciák rendelkezésre állása a Társaság által
nyújtott szolgáltatás megkezdésének feltétele.
KP tagsággal nem rendelkező Rendszerhasználók kereskedelmi egyensúlytalanságának
elszámolására, valamint az egyensúlytartási szolgáltatás igénybevételére vonatkozó
szerződéses biztosíték feltételeit is jelen pont tartalmazza.
A Jogcím átvezetési szolgáltatásra vonatkozó szerződéses biztosíték feltételeit a vonatkozó
szerződés (Üzletszabályzat 4.7. melléklet) tartalmazza.
A Rendszerhasználati Keretszerződéshez kapcsolódóan a Rendszerhasználó által nyújtandó
minimum garancia összege 10.000.000 Ft. A rendszerhasználó a garanciát a szerződés
megkötésével egyidejűleg köteles a Társaság rendelkezésére bocsátani jelen pont szerinti
feltételekkel, mely garancia rendelkezésre bocsájtása a Rendszerhasználati Keretszerződés
hatálybalépésének előfeltétele.
12.4.1. A pénzügyi biztosíték általános feltételei
A szerződéses kötelezettségek biztosítékaként a Rendszerhasználó köteles a Társaság részére
pénzügyi biztosítékot nyújtani.
A pénzügyi biztosíték formája a Rendszerhasználó/Engedélyes választása szerint lehet:
- bankgarancia és/vagy
- óvadék
(a továbbiakban együtt: pénzügyi biztosíték).
Az óvadékot a Rendszerhasználó a Társaság a jelen ÁSZF 2. sz. melléklete szerinti
bankszámlájára történő banki átutalással teljesíti. A Társaság nem köteles az óvadék összegét
elkülönített számlán tartani. A Társaság az óvadékként rendelkezésre bocsátott összeg után
kamatot nem fizet.
A Társaság a jelen ÁSZF 1. sz. melléklete szerinti bankgaranciát fogadja el pénzügyi
biztosítékként. A Rendszerhasználó választása szerint a bankgaranciát papír alapon vagy – a
Társaság által meghatározott pénzforgalmi szolgáltatóhoz - SWIFT üzenetben nyújthatja be.
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Külföldi pénzintézet által kibocsátott bankgarancia SWIFT üzenetben a jelen ÁSZF 2. sz.
mellékletében megjelölt pénzintézeten keresztül nyújtandó be.
A Rendszerhasználó által nyújtott pénzügyi biztosítéknak felhasználhatónak kell lennie a
Társaság a Rendszerhasználóval szembeni valamennyi követelésére - különösen a Társaságot
megillető díjakra, pótdíjakra, késedelmi kamatokra, járulékos költségekre (pl. adók és járulékok,
behajtási és végrehajtási költségek).
A Társaság a bankgarancia elfogadása előtt a biztosíték befogadhatóságára vonatkozóan
megfelelőségi vizsgálatot végez. Annak érdekében, hogy a Társaság a megfelelőségi
vizsgálatot el tudja végezni, Rendszerhasználó megküldi a Társaság részére a bankgarancia
nyilatkozat tervezetet. A Társaság öt munkanapon belül visszajelzést küld a Rendszerhasználó
részére a bankgarancia befogadásával kapcsolatban. A Társaság a fentiek alapján előzetesen
megvizsgált bankgarancia nyilatkozatot fogad be.
A Társaság legalább Standard & Poor’s szerinti „BB”-s (BB+, BB, BB-), vagy annak megfelelő
Moody’s, Fitch szerinti hitelminősítéssel rendelkező banktól fogad el bankgaranciát.
A biztosíték benyújtási formáinak meghatározása a következők szerint történik:




bankgarancia esetén:
o az eredeti bankgarancia a Társaság által történő átvétele
o a Társaság pénzforgalmi szolgáltatójához beküldött SWIFT üzenet
o közvetlenül a kibocsátó bank által a Társasághoz elektronikusan megküldött
bankgarancia másolat;
óvadék esetén az óvadék összegének:
o a Társaság megjelölt bankszámláján történő jóváírása
o külföldi bankból történő átutalása esetén közvetlenül az indító bank által a
Társasághoz e-mailben megküldött a teljesített átutalásról szóló SWIFT üzenet.
12.4.1.1.

Aukciós biztosíték meghatározása

A KLP-n történő kapacitásaukción való részvétel előtt a Rendszerhasználó köteles az alábbi
pontban meghatározott mértékű pénzügyi biztosítékot (a továbbiakban: aukciós biztosíték) a
Társaság rendelkezésére bocsátani, mely a fedezet megállapításának feltétele. Megfelelő
aukciós biztosíték és fedezet nélkül a Rendszerhasználó nem vehet részt a kapacitásaukción.
Az aukciós biztosítékot a Rendszerhasználó legkésőbb a kapacitásaukciót megelőző banki
munkanap 12:00 óráig köteles a fenti feltételek szerint benyújtani a Társaság részére. A
határidőn túl benyújtott biztosítékot a Társaság nem köteles figyelembe venni a fedezet
meghatározásánál.
A Társaság a Rendszerhasználó fedezetét a megállapításnak időpontjában a Társaságnak a
Rendszerhasználóval szemben fennálló lejárt követelésének figyelembevételével állapítja meg.
Lejárt követelés esetén a Társaság a Rendszerhasználó KLP használati jogát korlátozhatja. .
12.4.1.1.1.

Hosszú távú/negyedéves kapacitásaukciók

Hosszú távú/negyedéves kapacitásaukciók esetén az aukciós biztosíték arra szolgál, hogy a
kapacitásaukción nyertes Rendszerhasználó jelen ÁSZF szerinti feltételekkel teljesíti a
szolgáltatás megkezdéséhez előírt 12.4.1.2. pont szerinti szerződéses biztosítékokat.
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Az aukciós biztosíték összege 35.000.000 Ft, melynek rendelkezésre állása a
Rendszerhasználót az összes érintett gázévi éves és negyedéves kapacitásaukción való
részvételre feljogosítja. Amennyiben a Rendszerhasználó nem rendelkezik a megfelelő
fedezettel a kapacitásaukció indulásának időpontjában, a Rendszerhasználó az adott aukción
való részvételi jogát elvesztheti.
.
Nyertes ajánlat esetén az aukciós biztosíték összegének a vonatkozó szerződéses biztosíték
benyújtásáig a Társaság rendelkezésére kell állnia a Vhr. vonatkozó rendelkezéseit figyelembe
véve. Az aukciós biztosíték a Rendszerhasználó kérése alapján szerződéses biztosítéknak
tekinthető a 12.4.1.2 pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén.
Az aukciós biztosítéknak legkésőbb a kapacitásaukció napján kell hatályba lépni, és legalább az
érintett gázév utolsó napjáig érvényesnek kell lennie.
12.4.1.1.2.

Havi/napi és napon belüli kapacitásaukciók

Havi/napi és napon belüli kapacitásaukciók esetén az aukciós biztosíték a Rendszerhasználó
aukciós ajánlatához kapcsolódó kapacitásdíj és aukciós díj biztosítására szolgál.
Az aukciós biztosítéknak legalább a Rendszerhasználó által a kapacitásaukción benyújtásra
kerülő ajánlathoz kapcsolódó kapacitásdíj és aukciós díj összegére kell fedezetet nyújtania.
Adott kapacitásaukción a Rendszerhasználó induló fedezete a következőképpen kerül
meghatározásra:
Fedezet összege= ∑PB – ∑SZB
ahol,
 PB = a 12.4.1 pont szerinti feltételeknek megfelelő, Rendszerhasználó által a
Társaság részére nyújtott pénzügyi biztosíték(ok) összege;
 SZB = a Rendszerhasználó hatályos szerződéseihez kapcsolódó szerződéses
biztosíték összege a 12.4.1.2 pont szerint.
Az aukció során az ajánlathoz kapcsolódó kapacitásdíj és aukciós díj összege zárolásra kerül
(zárolt fedezet), mely az induló fedezet összegét csökkenti.
Amennyiben a Rendszerhasználó által adott kapacitásaukción benyújtott ajánlathoz kapcsolódó
kapacitásdíj és aukciós díj összege meghaladja a Rendszerhasználó szabad fedezetének
összegét, az adott ajánlat elutasításra kerül a KLP-n.
Nyertes ajánlat esetén az aukciós biztosítékot a Társaság szerződéses biztosítékként kezeli a
vonatkozó kapacitásdíj és aukciós díj mértékéig a Rendszerhasználó fizetési kötelezettségének
teljesítéséig. Nem nyertes ajánlat esetén az aukciós biztosíték zárolása feloldásra kerül.
Az aukciós biztosítéknak legkésőbb a kapacitásaukció napján kell hatályba lépni, és legalább a
használati időszak + 60 napig érvényesnek kell lennie.
12.4.1.2.

Szerződéses biztosíték meghatározása

Az Egyedi kapacitáslekötési ügyletekről szóló visszaigazoláson, HOT szerződésben, az Open
Season eljárás keretében létrejött kapacitáslekötési szerződésben feltüntetett használati
időszak megkezdését megelőzően a szolgáltatás igénybevételének feltételeként a
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Rendszerhasználó köteles a Társaság részére pénzügyi biztosítékot (a továbbiakban:
szerződéses biztosíték) nyújtani fizetési kötelezettségeinek teljesítésére.
A szerződéses biztosítékot a Rendszerhasználó legkésőbb a Vhr. szerint meghatározott
határidőig köteles benyújtani a Társaság részére. A szerződéses biztosítéknak legkésőbb a
használati időszak 1. napján kell hatályba lépnie, és legalább a használati időszak lejáratát
követő 60. napig érvényesnek kell lennie.
Azon Rendszerhasználó vagy a Rendszerhasználó csoporttagja esetén, amellyel szemben a
Társaságnak nem vitatott és lejárt követelése áll fenn, amelynek nemfizetése vagy a
szerződéses biztosíték hiánya miatt a Társaság a szolgáltatást korábban felfüggesztette és a
szerződését felmondta, az FGSZ jogosult a jelen pont szerint meghatározott biztosíték
összegének a nem vitatott és lejárt tartozás összegével emelt összegű szerződéses biztosítékot
kérni. Csoporttagnak minősülnek azon Rendszerhasználók, amelyek egymás közötti
viszonyukban közhiteles okiratokkal igazoltan a Ptk. 8:2. § szerinti befolyással rendelkeznek.
A szerződéses biztosítéknak fedezetet kell nyújtania legalább:








hosszú távú kapacitás esetén: az Egyedi kapacitáslekötési/szűkületkezelési
ügyletekről szóló visszaigazolás(ok)/HOT szerződés/az Open Season eljárás
keretében létrejött kapacitáslekötési szerződés alapján az éves kapacitásdíj és az
éves aukciós díj 1/12 részének, valamint a lenti feltételek szerint meghatározott
forgalmi típusú biztosíték általános forgalmi adóval növelt összegére;
negyedéves kapacitás esetén az Egyedi kapacitáslekötési/szűkületkezelési
ügyletekről szóló visszaigazolás(ok) alapján a negyedéves kapacitásdíj és a
negyedéves aukciós díj 1/3 részének, valamint az alábbi feltételek szerint
meghatározott forgalmi típusú biztosíték általános forgalmi adóval növelt összegére;
havi kapacitás esetén az Egyedi kapacitáslekötési/szűkületkezelési ügyletekről szóló
visszaigazolás(ok) alapján a havi kapacitásdíjnak és aukciós díjnak, valamint az
alábbi feltételek szerint meghatározott forgalmi típusú biztosíték általános forgalmi
adóval növelt összegére;
napi és napon belüli kapacitás esetén az Egyedi kapacitáslekötési/szűkületkezelési
ügyletekről szóló visszaigazolás(ok) alapján a visszaigazoláson szereplő
kapacitásdíjnak és aukciós díjnak, valamint az alábbi feltételek szerint meghatározott
forgalmi típusú biztosíték általános forgalmi adóval növelt összegére;

A forgalmi típusú biztosíték összege a következőképpen kerül meghatározásra:






hosszú távú kapacitás esetén az Egyedi kapacitáslekötési/szűkületkezelési
ügyletekről szóló visszaigazolás(ok)ban/HOT szerződésben/az Open Season eljárás
keretében létrejött kapacitáslekötési szerződés szereplő kapacitás alapján számított
áfával növelt maximális éves forgalmi díj és szagosítási díj 1/12 részének kétszerese
és a forgalmi korrekció szorzata;
negyedéves kapacitás esetén az Egyedi kapacitáslekötési/szűkületkezelési
ügyletekről szóló visszaigazolás(ok)ban szereplő kapacitás alapján számított áfával
növelt maximális negyedéves forgalmi díj és szagosítási díj 1/3 részének kétszerese
és a forgalmi korrekció szorzata;
havi kapacitás esetén az Egyedi kapacitáslekötési/szűkületkezelési ügyletekről szóló
visszaigazolás(ok)ban szereplő kapacitás alapján számított áfával növelt maximális
havi forgalmi díj, szagosítási díj és a forgalmi korrekció szorzata;
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napi és napon belüli kapacitás esetén az Egyedi kapacitáslekötési/szűkületkezelési
ügyletekről szóló visszaigazolás(ok)ban szereplő kapacitás alapján számított áfával
növelt maximális napi forgalmi díj, szagosítási díj és a forgalmi korrekció szorzata;

Ahol
Forgalmi korrekció jelenti a referencia időszakban a kiadási pontokon lekötött éves
kapacitás csúcsnapi kapacitáskihasználtság százalékos mértékét.
A referencia időszak jelenti a korrekciós érték megállapításának időpontját megelőző
12 gázhónapot. A Társaság a nyári és téli időszakra vonatkozóan külön korrekciós
értéket állapíthat meg.
A Társaság a gázévre alkalmazandó korrekciós érték(ek)et gázévet megelőző 45. napig teszi
közzé a Társaság honlapján.
A Társaság jogosult a fentiek szerint meghirdetett korrekciós érték(ek) gázéven belüli
felülvizsgálatára, amit az alkalmazási időpontot megelőző 30. napig közzétesz a Társaság
honlapján.
Másodlagos kapacitáskereskedelem esetén, a kapacitást átvevő Rendszerhasználó által
nyújtott szerződéses biztosítéknak fedezetet kell nyújtania az átvett kapacitások alapján a
fentiek szerint meghatározott forgalmi típusú biztosíték összegére.
Kereskedőváltás, illetve kapacitásátadás esetén a kapacitást átvevőnek rendelkeznie kell a
jelen pontban meghatározott szerződéses biztosítékkal az átvett kapacitás vonatkozásában.
Túlnominálás esetén a túlnominálással érintett Rendszerhasználónak rendelkeznie kell a jelen
pontban meghatározott szerződéses biztosítékkal a túlnominált kapacitás vonatkozásában. Az a
Rendszerhasználó jogosult túlnominálásra, akinek rendelkezésre áll legalább 10.000.000 Ft
szabad fedezet. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a Rendszerhasználó nem kap
túlnominálási jogot, illetve a feltétel teljesítéséig a jog felfüggesztésre kerül.
Amennyiben a Rendszerhasználó szabad fedezetének összege bármely okból (pl. másodlagos
kapacitáskereskedelmi tranzakció, kereskedőváltási, kapacitásátadási ügylet, túlnominálás stb.)
0 Ft-ra vagy 0 Ft alá csökken, a vonatkozó feltétel teljesítéséig a Társaság korlátozhatja a
Rendszerhasználó IP és/vagy KLP használati jogát (pl. túlnominálási jog felfüggesztése stb.)
KP tagsággal nem rendelkező rendszerhasználó esetén az egyensúlytartási szolgáltatáshoz
kapcsolódóan a Rendszerhasználó köteles a KELER KSZF Zrt. mindenkori üzletszabályzatában
és egyéb szabályzataiban rögzített, a KELER KSZF Zrt. szerinti KP piaci klíringtagbiztosíték
összegével megegyező mértékű biztosítékot nyújtani a Társaságnak.
12.4.2. A pénzügyi biztosíték módosítás, visszavonás feltételei
A gázévek közötti váltás során a Rendszerhasználónak biztosítani kell, hogy az általa nyújtott
pénzügyi biztosíték mind az adott, mind a soron következő gázévre vonatkozóan a
Rendszerhasználó és a Társaság között megkötött valamennyi szerződése alapján fennálló
kötelezettségének biztosítékául szolgáljon.
Amennyiben a Rendszerhasználó a pénzügyi biztosítékot bankgarancia formájában nyújtotta és
a soron következő gázévre vonatkozóan is bankgaranciában kívánja nyújtani köteles a meglévő
bankgaranciáját a soron következő gázév indulása előtt a Vhr. szerint meghatározott határidőig
a következők szerint módosítani:
Általános Szerződéses Feltételek - Rendszerhasználati Szerződés
FGSZ Zrt. - Rendszerhasználó
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A módosított bankgarancia lejáratának meghatározása: a soron következő gázév
végét követő 60. naptári nap.



A módosított bankgarancia garanciaösszegének meghatározása: az adott gázévre
számított garanciaösszeg és a soron következő gázévre számított garanciaösszeg
közül a magasabb értéknek megfelelő garanciaösszeg bankgaranciában való
rögzítése.

A Rendszerhasználó – választása szerint – a soron következő gázév fizetési kötelezettségeinek
biztosítékául – az adott gázévre nyújtott szerződéses biztosítékon felül – új bankgaranciát is
nyújthat a Társaság részére az előzőekben leírtaknak megfelelően. A Rendszerhasználó az új
gázévre vonatkozó szerződéses biztosítékot óvadék formájában is biztosíthatja a fenti
feltételekkel – függetlenül az adott gázévben nyújtott szerződéses biztosíték formájától.
Amennyiben a Rendszerhasználó nem tesz eleget jelen kötelezettségeinek, szerződésszegést
követ el.
A Rendszerhasználó írásbeli kérésére a Társaság hozzájárul a nyújtott bankgarancia
törléséhez, összegének csökkentéséhez, amennyiben



a Társaság Rendszerhasználóval szembeni jelen ÁSZF szerint meghatározott
fennálló biztosítékigénye (aukciós és szerződéses) ezt lehetővé teszi,
és
megállapítható, hogy a Rendszerhasználó és a Társaság a pénzügyi biztosítékkal
lefedett jogviszonnyal kapcsolatban egymással pénzügyileg teljes körűen
elszámoltak, valamint a Társaságnak a Rendszerhasználóval szemben a
jogviszonyból fakadóan semmilyen további követelése nincs.

Óvadék esetében a Társaság a Rendszerhasználó részére, amennyiben ezt írásban kéri, az
óvadék teljes összegét vagy annak egy részét 5 munkanapon belül visszautalja, amennyiben



a Társaság Rendszerhasználóval szembeni jelen ÁSZF szerint meghatározott
fennálló biztosítékigénye (aukciós és szerződéses) ezt lehetővé teszi,
és
megállapítható, hogy a Rendszerhasználó és a Társaság a pénzügyi biztosítékhoz
kapcsolódó jogviszonnyal kapcsolatban egymással pénzügyileg teljes körűen
elszámoltak, valamint a Társaságnak a Rendszerhasználóval szemben a
jogviszonyból fakadóan semmilyen további követelése nincs.

A Szerződések megszűnése esetén a Társaság a Rendszerhasználóval szemben fennálló
követeléseinek maradéktalan elszámolását követően az óvadék összegét a Rendszerhasználó
részére átutalja.
12.4.3. Felhatalmazó levélen alapuló beszedés
A 12.4.1. pont szerinti pénzügyi biztosítékon túl - a Társaság felszólítására - a
Rendszerhasználó a Társasággal szembeni fizetési kötelezettségei teljesítése elősegítése
érdekében a Társaság, mint kedvezményezett javára a pénzforgalom lebonyolításáról szóló
35/2017 (XII.14.) MNB rendeletnek megfelelő felhatalmazó levele(ke)t (továbbiakban
felhatalmazás) köteles adni a pénzforgalmi számláját (számláit) vezető pénzforgalmi
szolgáltató(k)részére, a következő feltételekkel:
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A felhatalmazás legkésőbb a szállítás megkezdését megelőző banki napon vagy a
Társaság felszólításában megjelölt banki napon lép hatályba és a Szerződés
lejáratát követő 60. naptári napon jár le.



A Rendszerhasználó a felhatalmazást 3 eredeti példányban köteles benyújtani,
melyből egy példány a Rendszerhasználót, egy példány a pénzforgalmi szolgáltatót,
és egy példány a Társaságot illeti meg.



A felhatalmazás csak a Társaság írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.



Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama 35 naptári nap.

A Rendszerhasználó a Szerződésekből fakadó pénzügyi kötelezettségei nem teljesítése esetén
a Társaság jogosult érvényesíteni a Rendszerhasználó pénzforgalmi számlái feletti
felhatalmazáson alapuló beszedési jogát. A Társaság e jogát az esedékességet követő naptól a
Rendszerhasználó a Szerződésekből fakadó kötelezettségeinek egy részére vagy egészére
vonatkozóan jogosult érvényesíteni.
A Rendszerhasználó a Szerződések alapján fennálló pénzügyi kötelezettségek teljes
kiegyenlítéséig pénzforgalmi szolgáltatóival szemben nem léphet fel oly módon, ami
esetlegesen a felhatalmazáson alapuló beszedési jog érvényesítésének akadályozásához
vezethet.
Rendszerhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a felhatalmazás(ok) az érintett pénzforgalmi
szolgáltató(k) általi változatlan tartalommal történő befogadásáról szóló banki záradékkal ellátott
eredeti példányait a Társaság – a felhatalmazás nyújtására vonatkozó - felszólítását követő 5
munkanapon belül a Társaságnak átadja.
Amennyiben a Társaság felhatalmazás nyújtására szólította fel a Rendszerhasználót, úgy a
Rendszerhasználó köteles a Társaságot 3 munkanapon belül tájékoztatni az új pénzforgalmi
számlája/számlái megnyitásáról és az újonnan megnyitott pénzforgalmi számlá(ka)t 5
munkanapon belül beszedési joggal felruházni a fenti rendelkezésekkel összhangban.
Amennyiben a Rendszerhasználó helyi jogi szabályozásból kifolyólag nem képes a Társaság,
mint kedvezményezett javára felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást adni a jelen
fejezetben foglaltak szerint, a Felek egyéb biztosítékban állapodhatnak meg.
KP tagsággal nem rendelkező Rendszerhasználók az egyensúlyi szerződéshez kapcsolódóan
kötelesek felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást adni valamennyi pénzforgalmi
számlájukra vonatkozóan a fenti feltételekkel. Amennyiben a KP tagsággal nem rendelkező
Rendszerhasználó vagy a Rendszerhasználó anyavállalatának Standard & Poor’s, Moody’s,
vagy Fitch szerinti hitelminősítéssel rendelkezik, és a Rendszerhasználó vagy a
Rendszerhasználó anyavállalatának hosszú távú hitelminősítése legalább BBB- vagy annak
megfelelő minősítésű, a Társaság mindaddig eltekint jelen bekezdés szerinti kötelezettség
teljesítésétől, amíg azt a KP tagsággal nem rendelkező Rendszerhasználó a Társaság felé hitelt
érdemlően igazolja. A hitelminősítésre vonatkozó igazolást legalább félévente köteles a
Rendszerhasználó a Társaság részére megküldeni. Ennek elmulasztását a Társaság a
hitelminősítés hiányának tekinti, és nem tud eltekinteni jelen kötelezettség teljesítésétől.
12.4.3.1. Felhatalmazó levélen alapuló beszedés törlése
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A Rendszerhasználó által biztosított felhatalmazó levél visszavonásához a Társaság a 12.4.2
pontban rögzítettek megfelelő alkalmazásával járul hozzá.
12.4.4. Kiegészítő biztosíték
Egyensúlytartási szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés
Egyensúlytartási szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetén a Társaság jogosult a
Rendszerhasználótól kiegészítő biztosítékot kérni a jelen pontban rögzített feltételekkel.
A Társaság jogosult az egyensúlytalansági ügyletek kumulált egyenlege alapján naponta
meghatározni a Rendszerhasználó által nyújtott biztosíték szabad egyenlegét.
Másodlagos kapacitáskereskedelem
Azon Rendszerhasználótól, amely a KLP-n nem köt le, de másodlagos kapacitásügylet során
vásárol kapacitást a Társaság jogosult kiegészítő biztosítékot kérni a jelen pontban rögzített
feltételekkel.
A Társaság jogosult a másodlagos kapacitás tranzakciók kumulált egyenlege alapján naponta
meghatározni a Rendszerhasználó által nyújtott biztosíték szabad egyenlegét.
Közös szabályok:
Az adott elszámolási időszakban a Rendszerhasználó kumulált pénzügyi kötelezettsége nem
haladhatja meg a Rendszerhasználó által a Társaság részére nyújtott ügyleti biztosíték
értékének 60%-át. Amennyiben a Rendszerhasználó kumulált pénzügyi kötelezettsége ezt a
limitet meghaladja, a Társaság jogosult a Rendszerhasználó részére kiegészítő fedezet
biztosítását meghatározni. A kiegészítő fedezet mértéke oly módon kerül meghatározásra, hogy
az a pénzügyi kötelezettség limit feletti részére fedezetet nyújtson.
Amennyiben a Rendszerhasználó a kiegészítő fedezetet a Társaság részére óvadék
formájában nyújtja, úgy az összeget a Rendszerhasználó a Társaság a jelen ÁSZF 2. sz.
melléklete szerinti el bankszámlájára történő átutalással köteles legkésőbb az értesítésben
rögzített időpontban biztosítani. A kiegészítő fedezet óvadék formájában történő biztosítása
akkor minősül teljesítettnek, ha a Társaság által meghatározott kiegészítő fedezet mértékének
megfelelő összeg a Társaság - értesítésben megjelölt - bankszámláján jóváírásra került.
A kiegészítő fedezet biztosítására nyújtott óvadék összege részben vagy egészben a kumulált
pénzügyi kötelezettség, valamint a várható forgalom alapján a Felek kölcsönös megegyezése
alapján visszautalásra kerülhet a Rendszerhasználó részére.
Amennyiben a Rendszerhasználó a kiegészítő fedezetet a Társaság részére bankgarancia
formájában nyújtja, úgy a Társaság és a Rendszerhasználó külön egyezteti a nyújtandó
bankgarancia paramétereit:


új bankgarancia nyújtása esetén a garancia összeg és a lejárat,



meglévő bankgarancia módosítása esetén a garancia összeg emelése
tekintetében.

A Rendszerhasználó köteles a kiegészítő fedezetként nyújtott bankgaranciát a Társaság
értesítésében megjelölt időpontig a Társaság rendelkezésére bocsátani.
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Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás rendelkezésre állása esetén a Társaság
jogosult az előírt kiegészítő biztosíték ilyen módon történő beszedését kezdeményezni, melyről
a Rendszerhasználót tájékoztatja.
12.4.5.

Garanciák érvényesítése
12.4.5.1. Szerződéses biztosíték nyújtásának elmulasztása

Amennyiben a Rendszerhasználó nem tesz eleget a 12.4.1.2 pont szerinti szerződéses
biztosítéknyújtási kötelezettségének az ott meghatározott határidőre, illetve feltételeknek
megfelelően, a Társaság jogosult a szolgáltatás megtagadására, és az aukciós biztosíték
lehívására.
12.4.5.2. Fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztása
Amennyiben a Rendszerhasználó a fizetési határidőre nem teljesíti fizetési kötelezettségét, a
Társaság fizetési felszólítást küld részére a számla/számlák esedékességét követő napon, a
12.3.1. pont szerinti fizetési határidővel. Amennyiben a Rendszerhasználó a pénzügyi
biztosítékot óvadék formájában nyújtotta és a KLP-n szabad fedezettel rendelkezik, a Társaság
a Rendszerhasználó fizetési kötelezettségét azzal szemben beszámíthatja.
A Rendszerhasználó köteles a fizetési kötelezettségének részben vagy egészben történő
teljesítése esetén a Társaság részére az egyszeri és visszavonhatatlan átutalásról szóló
pénzforgalmi szolgáltató által kiállított igazolást megküldeni.
Amennyiben a Rendszerhasználó a fizetési felszólításban megjelölt határidőig nem tesz eleget
a fizetési kötelezettségének, úgy a Társaság jogosult a Rendszerhasználó bankgaranciájának
azonnali lehívására vagy az óvadék felhasználására, és ezzel párhuzamosan felszólítja a
Rendszerhasználót a garancia megadott határidőre történő feltöltésére (bankgarancia nyújtás
vagy óvadék biztosítása).
Amennyiben a bankgarancia lehívás vagy az óvadék felhasználása során a Rendszerhasználó
Társasággal szembeni kötelezettsége nem vagy csak részben kerül kiegyenlítésre, úgy a
Társaság jogosult felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízási jogát érvényesíteni.
Amennyiben a beszedési megbízás/bankgarancia lehívás benyújtása és a bank teljesítése
közötti időszakban a Rendszerhasználó Társasággal szembeni kötelezettsége részben vagy
egészben kiegyenlítésre kerül, és a biztosítékok érvényesítése révén a Társaság követeléseinél
magasabb összeg kerül beszedésre, a Társaság intézkedik a különbözet legkésőbb 5
munkanapon belül történő visszautalásáról a Rendszerhasználó részére. A különbözetre a
Társaság kamatot nem fizet.
A Társaság jogosult a szerződéses biztosítékokat a bruttó számlatartozáson felül az
esetlegesen felmerülő és a Rendszerhasználó által meg nem fizetett késedelmi kamatokra,
díjakra (beleértve a pótdíjat is) és egyéb járulékos költségekre (beleértve a behajtási és
végrehajtási költségeket) is felhasználni.
Amennyiben a Rendszerhasználónak bármely a Társasággal fennálló szerződésből adódóan
lejárt tartozása van, a Társaság jogosult mindaddig nem teljesíteni a Rendszerhasználó újabb
kapacitás lekötésre vonatkozó igényét, amíg a Rendszerhasználó a korábbi tartozását teljes
mértékben ki nem egyenlítette.
Amennyiben a Rendszerhasználónak a Társasággal szemben határidőn túli kötelezettsége
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keletkezik, a Társaság jogosult bármely, Rendszerhasználóval szemben a szerződésből vagy
más jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségébe a Rendszerhasználó lejárt tartozását
beszámítani, és erről a Rendszerhasználót egyidejűleg tájékoztatni.
A biztosítékok érvényesítése miatti költséget jogosult a Társaság a Rendszerhasználóra
terhelni.
13.

Egyéb rendelkezések
A jelen ÁSZF alapján megkötött Szerződések megtestesítik a Felek közötti összes
rendelkezést, a Felek a szerződéskötést megelőzően folytatott egyeztetései anyagának, vagy a
korábbi üzleti gyakorlatukban esetlegesen alkalmazott gyakorlatnak, illetve szokásnak az
alkalmazását kizárják.
A Szerződés írásba foglalása kizárólag a vonatkozó, a Társaság rendszerhasználati
típusszerződései szerinti szerződések megkötése útján történhet. A Felek külön okiratba foglalt
vagy szóbeli, ráutaló magatartással vagy hallgatással kifejezett jognyilatkozatai szerződést nem
hoznak létre.
13.1. Kockázatviselés
A Társaság a tulajdonában lévő földgázszállító rendszerre vagyon- és a környezeti károkra
egyaránt kiterjedő felelősségbiztosítást köt az ésszerű kockázatvállalás mértékéig, a biztosítási
piacon elérhető kondícióktól függően.
A Társaság felelőssége kizárólag az átvett, de át nem adott földgáz energiatartalmának az
ellenértékéért áll fenn.
13.2. Felelősség
A Szerződés rendelkezéseinek megszegése esetén a szerződésszegő Fél köteles a másik
Félnek a szerződésszegésből eredő kárát megtéríteni az ÁSZF jelen és a 12.2. pontjában
foglaltak szerint. A szerződésszegésnek, a kár keletkezésének és mértékének bizonyítására az
a Fél köteles, aki a kár bekövetkezésére hivatkozik.
Egyszerű gondatlanság esetén a Felek csak akkor tartoznak felelősséggel, ha a
szerződésszegés egy fő szerződéses kötelességet érint (pl. nem szerződés szerinti földgáz
betáplálása, a földgázszállítás megszakítása nem megszakítható kapacitás igénybevétele
esetén) és ez a Szerződés céljának elérését veszélyezteti. A Szerződés megszegéséért a
szerződésszegő Fél köteles a Szerződés szerinti vonatkozó betáplálási és kiadási pontokon
fizetendő gázévenkénti éves szállítási kapacitásdíjának, forgalmi díjának, szagosítási díjának a
Szerződés hátralévő időtartamára vonatkozó még meg nem fizetett részét a Társaság részére
megfizetni, vagyis a kár mértéke a szolgáltatás tárgyának értékére korlátozott.
A Felek kifejezetten kizárják a következményi károkért való felelősséget.
A felelősség jelen pont szerinti korlátozása nem vonatkozik a szándékosan okozott, illetve az
életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésből származó károkra.
A fentiek általános alkalmazandóságának érintése nélkül a Társaság felel azokért a károkért,
melyek a Szerződés szerint szállítandó gázmennyiség átvétele és átadása közötti időben a
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gázmennyiség megsemmisüléséből, illetve az ÜKSZ-ben meghatározottakon túlmenő minőség
romlásából következnek.
A Rendszerhasználó által igényelt (szerződött) szállítási feladat elmaradt teljesítéséért a
Társaság nem felel, ha annak okát a Rendszerhasználó érdekkörében felmerülő ok váltotta ki,
vagy annak okát a Társaság ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre
nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható hogy a Társaság a körülményt elkerülje,
vagy a kárt elhárítsa. A Szerződő Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást, ha a teljesítést
harmadik fél akadályozza, vagy várhatóan akadályozni fogja.
A károsultat kármegelőzési, kárelhárítási és kárenyhítési kötelezettség terheli. Az e
kötelezettségek felróható megszegése miatt keletkezett kárt a károkozó nem köteles
megtéríteni. A károsult terhére esik mindazok mulasztása, akiknek magatartásáért felelős.
A fentiek figyelembevételével egyebekben a Ptk. szerződésszegésért okozott károkra
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
13.3. A Szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége
Amennyiben a Szerződés valamely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan lenne, vagy
hatálytalanná válna, az a Szerződés többi rendelkezését nem érinti. A Szerződő Felek kötelezik
magukat rá, hogy haladéktalanul jóhiszemű tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy az
érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezést az érvénytelenség vagy hatálytalanság időpontjától
kezdve egy olyan rendelkezéssel pótolják, melynek gazdasági eredménye lehetőleg megközelíti
az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezés gazdasági eredményét.
A Szerződés valamely hiányossága esetén a hiányosság a Szerződés többi rendelkezését nem
érinti. A Szerződő Felek kötelezik magukat rá, hogy a hiányosság pótlására a Szerződést egy
olyan hatályos rendelkezéssel egészítik ki, ami méltányosan kezeli a két Fél érdekeit.
13.4. Vis maior
Felelősséget kizáró (vis maior) körülménynek tekintendő minden olyan váratlan, előre nem
látható és el nem hárítható esemény, amely átmenetileg, vagy tartósan akadályozza azon
kötelezettségek teljesítését, amelyek a Szerződésből erednek, vagy abból levezetésre kerülnek,
és amely körülmények a Szerződés életbelépése után keletkeztek, és amelyeket a vonatkozó
Szerződő Fél nem maga idézett elő, aki a Szerződés teljesítésében akadályozva volt.
Nem tekintendők azonban felelősséget kizárónak azok a körülmények, amelyek a vonatkozó
Szerződő Fél pénzügyi helyzetéből adódnak, továbbá a teljesítéseknek olyan akadályai,
amelyeket a vonatkozó Szerződő Félnek tőle elvárható ráfordítással részben vagy egészben el
kellett volna hárítania, mint pl. egy olyan hivatalos engedély hiánya, amely a vonatkozó
Szerződő Fél kötelességének teljesítéséhez szükséges.
Vis maior eseteknek, különösen, de nem kizárólag a következő események tekintendők:
Természeti katasztrófák, a gázvezeték rendszer nem valamelyik Fél által kiváltott súlyos
megsérülése, tűzvész, robbanás, nemzetközi embargó, háború, polgárháború, amelyek a
Szerződés időben történő teljesítését megakadályozzák.
Azon Szerződő Fél, amelynek részéről a szerződéses kötelezettségek teljesítése vis maior
következtében lehetetlenné vált, köteles a másik Szerződő Felet írásban haladéktalanul
értesíteni ezen körülmények bekövetkeztéről.
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A közlésnek tájékoztatást kell tartalmaznia ezen események bekövetkezéséről és jellegéről,
valamint azok lehetséges következményeiről.
A Vis maiort bejelentő Szerződő Fél köteles a másik Szerződő Felet ugyancsak haladéktalanul
írásban értesíteni ezen körülmények megszűntéről.
Az a Szerződő Fél, amelyiknél vis maior esete következett be, köteles minden tőle elvárhatót
elkövetni, hogy szerződéses kötelezettségeit a lehető leggyorsabban ismét teljesíthesse. Ezen
Szerződő Fél köteles a másik Szerződő Felet ilyen vonatkozásban folyamatosan tájékoztatni és
arról értesíteni, hogy előre láthatólag meddig fognak tartani a szerződéses kötelezettségek
teljesítésének a vis maior által előidézett akadályai.
Mindaddig, amíg a Szerződés teljesítését vis maior megakadályozza, a nem teljesített
szolgáltatás, vagy szolgáltatásrész tekintetében nincs ellenszolgáltatási kötelezettség.
13.5. Titoktartás
A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben
a másik Szerződő Féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon
tudomásukra jutott adat, tény, így különösen, de nem kizárólagosan a Szerződés léte és
tartalma üzleti titoknak minősül, azt a Szerződő Felek harmadik személynek nem adhatják ki,
nem tehetik hozzáférhetővé és a Szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják
fel.
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki továbbá az alábbi információkra:


amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az
információt kapó Szerződő Fél hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy



amelyek bizonyíthatóan már a Szerződés hatályba lépését megelőzően is,
jogszerűen ismertek voltak az információt kapó Szerződő Fél számára, vagy



amelyek olyan harmadik fél által jutottak az információt kapó Szerződő Fél
tudomására, akit vagy amelyet nem köt titoktartási megállapodás azon Szerződő
Féllel szemben, akire/amelyre az információ vonatkozik, vagy



amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály, tőzsdei szabályzat
vagy hatósági rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és kör részére,
vagy



a KP üzemeltető részére a Rendszerhasználati Keretszerződés és az Informatikai
Platform Felhasználói Megállapodás megkötésére és megszűnésére vonatkozó
tájékoztatásra.

A Rendszerhasználó részére küldött fizetési felszólításokról, és annak jogszabályi, valamint
szerződéses jogkövetkezményei alkalmazásáról a Társaság jogosult a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatalt tájékoztatni.
A titoktartási kötelezettségvállalás hatályosságát nem érinti a Szerződés bármilyen okból
történő megszűnése, az a Szerződés megszűnésétől számított 3 évig áll fenn.
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FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ÜZLETSZABÁLYZATA
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK -RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉSEKRE
VONATKOZÓAN
4.d. MELLÉKLET
Amennyiben
a
szerződésszegő
Fél
a
titoktartási
kötelezettségét
megszegi,
szerződésszegésenként 1.000.000 forint (egymillió forint) kötbért köteles fizetni a másik Fél
részére. A szerződésszegő Fél köteles a kötbér összegét a terhelő levél kiállításától számított 8
napon belül a másik Fél részére megfizetni.
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FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ÜZLETSZABÁLYZATA
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK -RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉSEKRE
VONATKOZÓAN
4.d. MELLÉKLET

1. sz. melléklet
GARANCIA NYILATKOZAT

Garancia száma: .....................
Címzett:
FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5., adószáma: 12543331-2-14, cégjegyzékszáma: 1410-300230)
(a továbbiakban: a "Kedvezményezett" vagy FGSZ Zrt.)
Kibocsátó:
Bank neve.
Bank címe
(Cégjegyzékszám és nyilvántartó bíróság: )
(a továbbiakban: a "Bank")
Tisztelt Uraim/Hölgyeim!
………………… (továbbiakban „Rendszerhasználó”, székhely:……………) értesített
bennünket, hogy a Kedvezményezett és a Rendszerhasználó között ”) a Kedvezményezett
Általános Szerződéses Feltételei (ÁSZF) szerinti szerződés(ek), mely(ek) típus szerint a
következő(k) lehet(nek):








Rendszerhasználati Keretszerződés (szerződésszám(ok):..) 1
Kapacitáslekötési Platformon lebonyolított aukció eredményeként létrejött Aukciós
Eredmény Visszaigazolás(ok);
Egyéb Egyedi kapacitáslekötési ügyletekről szóló visszaigazolás(ok);
;
Szerződés a kiegyensúlyozó földgáz elszámolására, valamint egyensúlytartási
szolgáltatás igénybevételére a kereskedési platformo(ko)n tagsággal nem
rendelkező rendszerhasználó részére (szerződésszám(ok):..);
Szerződés jogcím átvezetési szolgáltatás igénybevételére (szerződésszám(ok):..);
Egyéb pl. Hosszú távú Kapacitáslekötési, Földgázszállítási, Szagosítási és
Rendszerirányítási Szerződés, Open Season eljárás keretében létrejött
kapacitáslekötési szerződés (szerződésszám:…).

(a továbbiakban: "Szerződés") megkötésére került/kerül sor, és a Szerződés alapján a
Kedvezményezett általi teljesítésnek előfeltétele a jelen Garancia (a "Garancia")
kibocsátása. Jelen Garanciának a Szerződés alapján a Kedvezményezettnek járó és a
A szerződésszámot minden esetben üresen kell hagyni, amennyiben a Rendszerhasználó nem rendelkezik
az adott típusú szerződéssel.
1
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FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ÜZLETSZABÁLYZATA
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK -RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉSEKRE
VONATKOZÓAN
4.d. MELLÉKLET
Rendszerhasználó által megfizetendő valamennyi összegre – különösen, de nem kizárólag a
Kedvezményezettet megillető díjak, pótdíjak, késedelmi kamatok, járulékos költségek -,
valamint a Rendszerhasználó Szerződésben rögzített egyéb teljesítési kötelezettségeire
fedezetet kell nyújtania.
Továbbá tudomásunk van róla, hogy a Szerződéses időszak alatt a Rendszerhasználó a
Szerződését módosíthatja, új Szerződést köthet, mely jelenti Egyedi kapacitáslekötési
ügyletről szóló visszaigazolás(ok) alapján létrejövő Szerződést is. Jelen garanciának
fedezetet kell nyújtania az ezek alapján a Kedvezményezettnek járó és a Rendszerhasználó
által megfizetendő valamennyi összegre, illetve a Rendszerhasználó Szerződéseiben
rögzített egyéb teljesítési kötelezettségeire is.
1. A Rendszerhasználó kérése alapján ezennel legfeljebb ………………….. Ft, azaz
……………………. forint összeg (a továbbiakban: a "Garancia Összeg") erejéig
visszavonhatatlanul és feltételek nélkül garanciát vállalunk a Kedvezményezett vagy annak a
jelen Garancia 2. (d) pontja szerint benyújtott cégkivonattal igazolt jogutódja javára a
Rendszerhasználónak a Szerződésből eredő valamennyi fizetési és teljesítési
kötelezettségére (kedvezményezettet megillető díjak, pótdíjak, áfa, késedelmi kamat és
egyéb járulékos költségek, beleértve a behajtási és végrehajtási költségeket).
2. Jelen 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 alapul fekvő jogviszony vizsgálata nélkül
és bármilyen kifogásra való tekintet nélkül, fizetést teljesít a Kedvezményezett javára a
Lehívás kézhezvételét követő 3 banki munkanapon belül, feltéve, hogy (a) a Lehívásban a
Kedvezményezett kijelenti, hogy a Rendszerhasználó nem teljesítette vagy nem
szerződésszerűen teljesítette a Szerződésben foglalt kötelezettségét; (b) a Lehívásban (a
jelen Garancia számának megjelölésével) hivatkoznak jelen Garanciánkra; (c) a Lehívást
legkésőbb a Lejárati Időpontig eljuttatták a Bank fent megjelölt címére postai úton,
személyesen vagy hiteles (kulcsolt) SWIFT üzenetben); és (d) a Lehívást aláíró személyek
aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét a Kedvezményezett hitelt érdemlő módon
bizonyította (30 napnál nem régebbi cégkivonatával és aláírási címpéldánnyal vagy
számlavezető bankjának megfelelő igazolásával).
3. A Jelen Garanciával kapcsolatosan felmerülő díjakat a Rendszerhasználó viseli, kivéve a
Kedvezményezett pénzforgalmi számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató által a
Kedvezményezettnek felszámításra kerülő bankgarancia nyilvántartásba vételi díjat.
4. A Banknak a Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettsége kizárólag a Kedvezményezett
írásbeli Lehívása alapján teljesített fizetések összegével csökkenthető.
5. Jelen Garancia részletekben is igénybe vehető. Jelen Garancia alapján teljesített valamennyi
kifizetés a Garancia összegét automatikusan csökkenti.
6. Bank a Garancia 1. pontjában vállalt fizetési kötelezettségét mindenféle adó, vám, járulék és
díj levonása nélkül teljesíti.
7. A Garancia 20 ........ hó .,.. napján lép hatályba. A Garancia minden további értesítés nélkül
hatályát veszti …………………. napján2 (a továbbiakban: a Lejárati Időpont"), függetlenül
attól, hogy a Garancia eredeti példányát visszajuttatták-e Bankunkhoz vagy sem. A Lejárati
Időpontot követően kézhez vett Lehívások alapján a Bank nem teljesít fizetést.
2 Legalább az ÁSZF szerinti határidőig.
Általános Szerződéses Feltételek - Rendszerhasználati Szerződés
FGSZ Zrt. - Rendszerhasználó
44/49

Hatályos: 2018. október 1.

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ÜZLETSZABÁLYZATA
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK -RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉSEKRE
VONATKOZÓAN
4.d. MELLÉKLET
Jelen Garancia tekintetében a magyar az irányadó jog.
Kelt, …………………………, 20. ……………..
Tisztelettel:
Bank neve
Kapcsolattartó: …………………………
tel:………………………………………….
fax: ………………………………………..
…………………………………………………..
Név
Beosztás
Ügyfélgazda

…………………………………….........
Név
Beosztás
Ügyfélgazda
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FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ÜZLETSZABÁLYZATA
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK -RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉSEKRE
VONATKOZÓAN
4.d. MELLÉKLET
2. sz. melléklet
FGSZ Zrt. bankszámla adatai (óvadék)
Számlavezető bank:
IBAN számlaszám:
SWIFT:
Pénznem:

OTP Bank Nyrt.
HU71 1179 4008 2054 1097 0000 0000
OTPVHUHB
HUF

Bankgarancia esetén SWIFT üzenet küldése:
Bank megnevezése:
SWIFT:

OTP Bank Nyrt.
OTPVHUHB
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FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ÜZLETSZABÁLYZATA
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK -RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉSEKRE
VONATKOZÓAN
4.d. MELLÉKLET
3. sz. melléklet
Partner neve
címe
KOMPENZÁCIÓS JEGYZŐKÖNYV
Tisztelt Partnerünk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az FGSZ Zrt. Üzletszabályzatának 4. d melléklete 11.9. pontja alapján az
alábbi számlák kompenzálásra kerültek.
FGSZ Zrt. Követelése:
Megnevezés

Számlaszám

Számlaösszeg
(Ft)

Kompenzálandó
összeg (bruttó, Ft)

Fizetési határidő

Számlaösszeg
(Ft)

Kompenzálandó
összeg (bruttó, Ft)

Fizetési határidő

Utalandó
összeg

Pénzügyi
teljesítés
határideje

Összesen
FGSZ Zrt. Kötelezettsége:
Megnevezés

Számlaszám

Összesen

FGSZ Zrt.

Követelése/Kötelezettsége:

Amennyiben az FGSZ Zrt.-nek Önök felé kötelezettsége keletkezik, az Önök javára mutatkozó
különbözet határidőre történő átutalásáról gondoskodunk.
Amennyiben az FGSZ Zrt.-nek Önök felé követelése keletkezik, kérjük, szíveskedjenek a javunkra
mutatkozó különbözet határidőre történő átutalásáról gondoskodni.

Tisztelettel:
.…………………
név1
beosztás1

……………………
név2
beosztás2
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FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ÜZLETSZABÁLYZATA
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK -RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉSEKRE
VONATKOZÓAN
4.d. MELLÉKLET
4. sz. melléklet
Nyilatkozat e-számla befogadásáról

Cégnév:
Számlázási cím:
Adószám:
Képviselő:
Az FGSZ Zrt által kiállított elektronikus számlákat, mellékleteivel együtt az alábbi e-mail címre
kérem kézbesíteni:
e-mail cím:
Vállalom, hogy a fent megadott e-mail cím változása esetén haladéktalanul, írásban értesítem
az FGSZ Zrt-t.

…………………………………………………………………..
Cégszerű aláírás

Nyilatkozatát az alábbi elérhetőségeinkre szíveskedjenek küldeni:
FGSZ Zrt
Postacím: 8601 Siófok Pf.: 8.
E-mail: szamlazas@fgsz.hu
Fax: +36 (84) 505 617

Általános Szerződéses Feltételek - Rendszerhasználati Szerződés
FGSZ Zrt. - Rendszerhasználó
48/49

Hatályos: 2018. október 1.

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ÜZLETSZABÁLYZATA
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK -RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉSEKRE
VONATKOZÓAN
4.d. MELLÉKLET
5. sz. melléklet

NYILATKOZAT EGYOLDALI NOMINÁLÁSI SZOLGÁLTATÁS
IGÉNYBEVÉTELÉRŐL
NYILATKOZÓ NEVE

CÉGNÉV

CÍM

FGSZ KÓD

EIC KÓD

TELEFON

KAPCSOLATTARTÓ (ügyeletes)

FAX:

E-MAIL:

Nyilatkozom, hogy az FGSZ Zrt. Üzletszabályzatában leírtak szerint egyoldali nominálás
szolgáltatást kívánok igénybe venni, azaz felhatalmazom az FGSZ Zrt.-t arra vonatkozólag,
hogy az alábbi hálózati ponton, a feltüntetett rendszerhasználói párra vonatkozóan, a megadott
érvényességi időtartamban a hálózati pontra vonatkozó szabályok szerint a kapcsolódó
rendszerüzemeltetőtől a nevemben nominálást fogadjon be, illetve a kapcsolódó
rendszerüzemeltető részére egyoldali nominálást továbbítson.

Hálózati pont
megnevezése

Hálózati pont
kódja

Rendszerhasználó
kódja

Kapcsolódó
rendszerhasználó
kódja

érvényesség
kezdete

érvényesség
vége

Az aláírt nyilatkozatot benyújthatja faxon (Fax: +36 84 505 217), e-mail-en (nomdisp@fgsz.hu),
levélben (8601 Siófok, Pf. 102.)
Kelt: Siófok, …………………..

aláírás……………………………………
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