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OPEN SEASON ELJÁRÁS KERETÉBEN LÉTREJÖTT 

KAPACITÁSLEKÖTÉSI SZERZŐDÉS  

 

továbbiakban Szerződés, 

amely létrejött egyrészről az 
 
FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
 

Székhelye:    8600 Siófok, Tanácsház u. 5. 

Levelezési címe:   8600 Siófok, Tanácsház u. 5. (Pf. 102.) 

Számlavezető pénzintézete:  ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe 

SWIFT (BIC):    INGBHUHB 

IBAN Számlaszáma:    HU08 1370 0016 0420 0013 0000 0000 

Számla fogadási címe:  FGSZ Zrt. Számvitel 8601 Siófok Pf. 8. 

A társaság statisztikai számjele:  12543331-4950-114-14 

Adószáma:    12543331-2-14 

Cégbíróság és cégjegyzék száma: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága,  

Cg: 14-10-300230 

továbbiakban mint FGSZ Zrt. 

 

másrészről az ………………… 

Székhelye:                 

Levelezési címe:  

Számla fogadási címe:     

Számlavezető pénzintézete:  

SWIFT (BIC):  

IBAN Számlaszáma:    

 A társaság statisztikai számjele:   

Adószáma:     

Cégbíróság és cégjegyzék száma:  

továbbiakban, mint Rendszerhasználó 

 

együttes hivatkozásként: Szerződő Felek között alulírott helyen és napon, a következő 

feltételekkel: 
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1. A Szerződés tárgya és hatálya 
 

Az FGSZ Zrt. a jelen Szerződés szerinti alábbi hálózati pontokon meghatározott mértékű 

nem megszakítható kapacitásokat biztosítja a Rendszerhasználó számára a szerződéses 

időszak alatt. 

 

Jelen Szerződés papír alapon az alábbi Open Season eljárás keretében jött létre a 

2017/459 EU rendelet 2. cikk (4) bekezdésében rögzített kivételi szabályoknak 

megfelelően. 

 

A Felek tudomással bírnak arról, hogy a román-magyar földgázszállítási folyosó 

("Beruházás") megvalósítása érdekében a SNTGN Transgaz S.A. (Mediaş, Piata C.I. 

Motas nr, 1 551130, Románia) ("Transgaz") és az FGSZ Zrt. Open Season eljárást írt ki. 

Az Open Season eljárási szabályait a két társaság által közzétett és a nemzeti 

szabályozó hatóságok által jóváhagyott Open Season Rulebook tartalmazza. A Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal az Open Season Rulebook-ot a …… számú 

határozatában hagyta jóvá. 

 

A jelen Szerződés tárgya kizárólag az alábbi szállítóvezetéki nem megszakítható 

kapacitások lekötése és biztosítása. 

 

A Rendszerhasználónak minden egyéb, az elnyert kapacitások használatára, illetve 

egyéb földgázszállítási tevékenység igénybevételére az FGSZ Zrt. Üzletszabályzata 

szerinti Rendszerhasználati Keretszerződéssel, illetve a vonatkozó szerződésekkel kell 

rendelkeznie.  

 

A Felek azt is rögzítik, hogy az FGSZ Zrt. a rendszerén rendelkezésre bocsájtandó 

kapacitások megvalósításához szükséges fejlesztéseket a Rendszerhasználókkal 

megkötött kapacitáslekötési szerződésekre alapozza, ezért ezen szerződések 

bármelyikének, így a jelen Szerződésnek a megszűnése az FGSZ Zrt. részére jelentős 

kárt, költségeket és veszteségeket eredményezne.  

 

A fentiekre való tekintettel a kötelező érvényű Open Season eljárás alapján a Szerződő 

Felek az alábbi nem megszakítható szállítóvezetéki kapacitásokra kötnek szerződést 

(szállítási irányonként gázéves bontásban): 
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kWh/h/év 
Csanádpalota (ROHU) 

EIC kód: 21Z000000000236Q 

Gázév 2022/2023  

Gázév 2023/2024  

Gázév 2024/2025  

Gázév 2025/2026  

Gázév 2026/2027  

Gázév 2027/2028  

Gázév 2028/2029  

Gázév 2029/2030  

Gázév 2030/2031  

Gázév 2031/2032  

Gázév 2032/2033  

Gázév 2033/2034  

Gázév 2034/2035  

Gázév 2035/2036  

Gázév 2036/2037  

kWh/h/év 
Csanádpalota (HURO) 

EIC kód: 21Z000000000236Q 

Gázév 2022/2023  

Gázév 2023/2024  

Gázév 2024/2025  

Gázév 2025/2026  

Gázév 2026/2027  

Gázév 2027/2028  

Gázév 2028/2029  

Gázév 2029/2030  

Gázév 2030/2031  

Gázév 2031/2032  

Gázév 2032/2033  

Gázév 2033/2034  

Gázév 2034/2035  

Gázév 2035/2036  

Gázév 2036/2037  

 

A Szerződő Felek a jelen Szerződésben a fenti táblázat szerint lekötött kapacitásokat a 

Szerződés időtartama alatt csak közös megegyezéssel módosíthatják. Felek rögzítik azt 

is, hogy amennyiben a Transgaz bármilyen okból (beruházási vagy működési döntések 

illetve hatósági vagy jogszabályi aktusok, stb.) nem teszi elérhetővé a szerződött 

kapacitásokat részben vagy egészben, a Rendszerhasználó nem mentesül az FGSZ Zrt.-

vel szembeni jelen Szerződésből fakadó fizetési kötelezettségei alól. 

 

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy minden, a jelen Szerződésben nem 

rögzített kérdésben a mindenkor érvényes ÜKSZ, továbbá az alkalmazandó 

jogszabályok, különösen a hatályos Európai uniós rendeletek, a GET és az ahhoz 
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kapcsolódó hatályos végrehajtási rendelet, valamint a földgázipari szolgáltatásokra 

vonatkozó ár- és tarifarendeletek, az FGSZ Zrt. hatályos Üzletszabályzatának 

rendelkezései, illetőleg a Ptk. szerint járnak el.  

 

Az FGSZ Zrt. a Rendszerhasználó részére vállalja a Rendszerhasználó által jelen 

Szerződésben lekötött kapacitások biztosítását. A Rendszerhasználó vállalja, hogy 

megfizeti a Szerződés szerinti díjakat.  

 

Jelen Szerződés ………-án lép hatályba, és az 1. számú táblázatban foglalt használati 

időszakra szól. A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés éves 

kapacitástermékek lekötését foglalja magába. 

 

2. Általános Szerződés Feltételek 
 

A Szerződés az FGSZ Zrt. Üzletszabályzatának 4.d mellékleteként a Magyar Energetikai 

és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott „Általános szerződéses feltételek a 

rendszerhasználati szerződésekre vonatkozóan” című, mindenkor hatályos szövegével 

együtt alkalmazandó. 

 

A Rendszerhasználó a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen pontban 

hivatkozott, és a FGSZ Zrt. internetes honlapján (www.fgsz.hu) is közzétett Általános 

Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmát a FGSZ Zrt. erre vonatkozó 

tájékoztatásának elfogadása és tudomásul vétele mellett megismerte, továbbá 

megerősíti, hogy az ÁSZF ekként megismert, valamennyi rendelkezését a jelen 

Szerződés részének tekinti, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 

Az „Általános szerződéses feltételek a rendszerhasználati szerződésekre vonatkozóan” 

című dokumentumban nem rögzített, illetve attól eltérő, speciális feltételeket a jelen 

Szerződés tartalmazza. 

 

3. Díjak 
 

A Rendszerhasználó a jelen Szerződés 1. melléklete valamint a 2. számú mellékletének 

4.1 pontja szerinti díjakat köteles fizetni. 

 

4. Kártérítés és kötbér a jelen Szerződésnek a Rendszerhasználónak felróható 
megszűnése esetén 
 

Tekintettel arra, hogy a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítése érdekében 

az FGSZ Zrt. a Beruházás megépítésével jelentős beruházásokat hajt végre, a 



Szerződésszám:  

5 / 10 

Rendszerhasználó köteles a jelen Szerződésnek a Rendszerhasználónak felróható 

megszűnése vagy megszüntetése esetén kötbért fizetni. 

 

4.1. A kötbér összege:  

a) a Szerződés a Rendszerhasználó általi, 2018. december 14-éig történő egyoldalú 

felmondása esetén a Szerződés 1. számú táblázatában szereplő gázéves 

kapacitásértékek és a Szerződés felmondásakor hatályos, a Szerződés 2. számú 

melléklet 4.1. pontjában szereplő kapacitásdíjak szorzat összértékének 0,033%-a.  

b) a Szerződés 2018. december 14-ét követő, jelen pont szerinti felmondása esetén a 

Szerződés 1. számú táblázatában szereplő gázéves kapacitásértékek és a 

Szerződés felmondásakor hatályos, a Szerződés 2. számú melléklet 4.1. pontjában 

szereplő kapacitásdíjak szorzatának a Szerződés felmondásának napjától a hátralévő 

szerződéses időszak végéig számított összértéke. 

 

A Felek kifejezetten rögzítik, hogy az FGSZ Zrt. nem jogosult a kötbéren felül kártérítést 

követelni.  

A jelen pont szerinti kötbér a terhelő levél kézhezvételétől számított 30 napon belül 

esedékes.  

 

A jelen pont szerinti fizetési kötelezettség biztosítása érdekében a Rendszerhasználó köteles 

pénzügyi biztosítékot nyújtani FGSZ Zrt. részére. A biztosítéknyújtásra vonatkozó feltételeket 

(a bankgarancia mintát is beleértve) a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmazza. 

 

A Rendszerhasználó köteles a pénzügyi biztosítékot jelen Szerződés hatálya alatt, 

különösen a jelen pont szerinti elszámolás lezárásáig folyamatosan rendelkezésre tartani. A 

pénzügyi biztosítéknak a Szerződés lejárta + 90 napig érvényesnek kell lennie. Amennyiben 

a Rendszerhasználó által nyújtott pénzügyi biztosíték nem fedi le a teljes szerződéses 

időszakot, köteles azt a Rendszerhasználó külön értesítés nélkül a hatályos pénzügyi 

biztosíték lejártát megelőző 30. napig meghosszabbítani. 

 

A pénzügyi biztosíték összege:  

 2018. december 14-éig terjedő időszakra vonatkozóan a Szerződés 4.1. a) pont 

szerinti kötbér összegének 100%-a; 

  2018. december 14-ét követő időszakra vonatkozóan a Szerződés alapján lekötött 

kapacitásra vonatkozóan a Szerződés 4.1. b) pont szerint számított legmagasabb egy 

(1) gázévre vonatkozó kapacitásdíja. 

 

Amennyiben Rendszerhasználó jelen pont szerinti fizetési, illetve egyéb (a biztosíték 

meghosszabbításának elmulasztását is beleértve) kötelezettségének nem tesz eleget, FGSZ 
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Zrt. jogosult a pénzügyi biztosítékból érvényesíteni követelését. Amennyiben 

Rendszerhasználó a biztosítéknyújtási kötelezettségét megszegi, szerződésszegést követ el. 

 

5. Kötbér az FGSZ Zrt.-nek felróható késedelem esetén 
 

Az FGSZ Zrt. a kapacitási díj szedésére a kereskedelmi üzemmenet kezdetétől jogosult, az 

ÁSZF-ben szereplő számlázási rend szerint. Amennyiben 2022. október 1-ig nem áll a 

Rendszerhasználó rendelkezésére a jelen szerződésben szerződött kapacitás az FGSZ-nek 

felróható okból, az FGSZ az Áralkalmazási rendelet szerinti szállítói nominálási eltérési 

pótdíjat, mint kötbért köteles megfizetni az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően. 

 

6. Kapcsolattartás és adatkezelés 

 
A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos 

minden kérdésben a fő kapcsolattartásra kijelölt szervezeti egységeik az alábbiak: 

 

Szerződéses kérdések tekintetében: 

A  Rendszerhasználó részéről:  Az FGSZ Zrt. részéről: 
 

Név: 
Tel:         
Fax:        
Mobil:     
E-mail: 

Név: 
Tel:         
Fax:        
Mobil:     
E-mail:   

 

Az FGSZ Zrt.-hez jelen Szerződéshez kapcsolódó bármely témában írt elektronikus levelet a 

fenti kapcsolatot tartó munkatárs mellett, minden esetben másolatban a kap@fgsz.hu e-mail 

címre is meg kell küldeni.  

 

A kapcsolattartásra vonatkozó elérhetőségek megváltozásáról a Szerződő Felek 

haladéktalanul értesítik egymást.  

Az FGSZ Zrt. minden negyedév utolsó péntekjéig tájékoztatja a Rendszerhasználót minden, 

a projekt nem megszakítható kapacitásainak rendelkezésre állása szempontjából releváns 

státuszáról. 

 

 

 

7. Felelősség 
 

 

7.1. Az FGSZ Zrt. ÁSZF feltételeinek általános alkalmazandósága mellett, a 

Szerződő Felek rögzítik, hogy az FGSZ Zrt.-t nem terheli semmilyen 

felelősség és kártérítési vagy más fizetési kötelezettség a Rendszerhasználó 
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irányában, ha a Rendszerhasználót bármely kár, költség vagy veszteség éri 

az alábbi okok miatt: 

 (a) A román-magyar földgázszállítási folyosó bármely román oldali 

beruházási része az FGSZ Zrt.-nek nem felróható ok miatt nem épül 

meg, nem rendeltetésszerűen épül meg vagy késedelmesen épül meg. 

 (b) Az FGSZ Zrt. bármely jelen Szerződés szerinti kötelezettsége bármely 

romániai vis maior esemény, havária vagy korlátozás miatt nem, vagy 

nem szerződésszerűen teljesíthető, mely az FGSZ-nek nem felróható 

7.2. A felelősség jelen pont szerinti korlátozása nem vonatkozik az életet, testi 

épséget vagy egészséget érintő szerződésszegésből származó károkra. 

7.3.  A Szerződő Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződés 

teljesítésével összefüggő bármilyen lényeges körülményről 

7.4.  A Szerződő Felek rögzítik, hogy az ÁSZF 12.1. pontjából, a 

Rendszerhasználó szerződésszegési esetei közül az alábbi rendelkezések 

nem alkalmazandóak a jelen Szerződésre: 

 „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.” 

7.5  A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Rendszerhasználati Keretszerződés 1. 

pontjából az alábbi bekezdés rendelkezései nem alkalmazandóak a jelen 

Szerződésre: „Amennyiben a termék kapcsolt kapacitástermék, az a jelen 

Keretszerződés teljes időszaka alatt megőrzi kapcsolt jellegét.” 

7.6  A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Rendszerhasználati Keretszerződés 7.1 

pontjából az alábbi bekezdések rendelkezései nem alkalmazandóak a jelen 

Szerződésre:  

„Amennyiben az Aukciós Eredmény Visszaigazolás szerinti kapacitástermék 

kapcsolt, a Rendszerhasználó kifejezetten elfogadja azt, hogy a lekötött 

kapacitás használata nem választható el a kapcsolt kapacitástermék másik 

felének használatától, a kapacitás másodlagos átadása kizárólag a kapcsolt 

kapacitástermék egyidejű, ugyanazon átvevő javára történő átruházásával 



Szerződésszám:  

8 / 10 

lehetséges, amely során a kapcsolt kapacitásterméknek kizárólag a 

mennyiségi megosztása lehetséges, a kapcsolt jelleg sérelme nélkül.  

„Ezen kötelezettség megsértése a Keretszerződés megszegésének minősül, 

amely esetén az FGSZ Zrt. jogosult azonnali hatállyal rendkívüli felmondással 

megszűntetni a szerződést.” 

 

8. A Szerződés megszűnése 

 

8.1 A Szerződés megszűnik az ÁSZF-ben foglaltak szerint, kivéve azt az esetet, ha a 

Rendszerhasználó azt egyoldalúan felmondja 2018. december 14-éig. Ebben az 

esetben a Felek a Szerződés 4.1. a) pontja szerint járnak el.  

8.2 A jelen Szerződés megszűnik az ÁSZF-ben foglaltak szerint, kivéve azt az esetet, ha a 

Rendszerhasználó december 14-ét követően vagy azt egyoldalúan felmondja, vagy az 

neki felróható okból megszűnik. Ebben az esetben a Felek a Szerződés 4.1. b) pontja 

szerint járnak el. 

8.3 Az ÁSZF-ben foglalt felmondási okokon kívül az FGSZ Zrt. jogosult a jelen Szerződést 

2018. december 14. után felmondani 2. számú melléklet 4.2.1. pontja szerint bármely 

kártérítési vagy egyéb fizetési kötelezettség nélkül. 

 

9. Másodlagos kapacitás átadás 
 

A Rendszerhasználó jogosult a rendelkezésére álló kapacitásait részben vagy egészben 

átadni a jelen Szerződéssel lekötött kapacitás használati időszaka során.  

  

10. Vitás kérdések rendezése 
 
Jelen Szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a Szerződő Felek békés úton 

kísérelnek meg megoldani. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen 10. pontban 

rögzített tárgyalási kötelezettségük annak igazolható kezdeményezésétől számított 

három (3) hónapon belül nem vezet eredményre, úgy a vita eldöntése érdekében 

bármely Fél jogosult a Pp. szerint hatáskörrel és illetékességgel bíró rendes bírósághoz 

fordulni. 

 

11. Szerződés átruházás  
 

Rendszerhasználó a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően kérheti a jelen Szerződés 

harmadik félre történő átruházásához FGSZ Zrt. hozzájárulását. FGSZ Zrt. a 

hozzájárulását nem tagadhatja meg, amennyiben a szerződést átvenni kívánó fél 
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megfelel valamennyi vonatkozó jogszabályi előírásnak, az FGSZ Zrt. partnerekkel 

szemben támasztott, Üzletszabályzatában, és a jelen Szerződésben, valamint annak 

mellékletét képező Open Season Rulebook-ban írt követelménynek.  

 

A Szerződés átruházásról a Szerződő Felek, valamint a szerződést átvenni kívánó 

harmadik fél külön háromoldalú megállapodásban rendelkeznek, beleértve az 

elszámolást és a pénzügyi biztosítékrendszert érintő valamennyi kérdést. 

 

 

12. Szerződéses hierarchia  
 

A Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen Szerződés, a Rendszerhasználati 

Keretszerződés, a Társaság Üzletszabályzatának 4.d ÁSZF-je vagy az Open Season 

Rulebook rendelkezései között bármely ellentét vagy ellentmondás áll fenn, akkor a fenti 

szerződéses dokumentumok között az alábbi hierarchia alkalmazandó:  

1. Open Season Rulebook  

2. A jelen Szerződés  

3. Rendszerhasználati Keretszerződés  

4. 4.d ÁSZF  

 

A magyar-angol nyelvű Open Season Rulebook tekintetében a magyar nyelvű az 

irányadó. 

 

13. Mellékletek és kapcsolódó dokumentumok 
 

 

A következő mellékletek és kapcsolódó dokumentumok szerves részét képzik jelen 

Szerződésnek: 

 
 
1. sz. melléklet: Általános Szerződéses Feltételek a Rendszerhasználati 

Szerződésekre vonatkozóan (Üzletszabályzat 4.d. melléklet) 

2. melléklet: A MEKH határozattal jóváhagyott Open Season Rulebook 

 

A Rendszerhasználó a mellékletek és a kapcsolódó dokumentumok tartalmát 

megismerte és azokat elfogadja. 
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14. Szerződés példányszáma 
 

Jelen Szerződés magyar nyelven készült 4 (négy) példányban; a Szerződő Felek 

mindegyikét 2-2 (kettő) példány illeti meg. 

 

Siófok, 

A Rendszerhasználó részéről: 
 
 

……………………............................. ……………………............................. 
 
 
 
A FGSZ Zrt. részéről: 
 
 
 

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


