FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ÜZLETSZABÁLYZATA
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK – CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉSRE
VONATKOZÓAN
4.b. MELLÉKLET

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK
CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓAN

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ÜZLETSZABÁLYZATA
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK - CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉSRE
VONATKOZÓAN
4.b. MELLÉKLET
A földgázszállító rendszerhez való Csatlakozási szerződés minden Igénylő általánosan
irányadó tartalmi elemeit a jelen Általános Szerződéses Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”)
tartalmazzák, amelyek elválaszthatatlan részét képezik az Igénylővel megkötésre kerülő,
egyedi Csatlakozási szerződésnek (a továbbiakban: „Szerződés”).
1. A Felek jogai és kötelezettségei
1.1.

Az Igénylő jogai és kötelezettségei

1.1.1. A Szerződés alapján az Igénylő vagy az általa meghatalmazott Rendszerhasználó
jogosult és egyben köteles a földgázszállító rendszer használatára vonatkozó, a
tényleges
földgáz-betáplálás/-vételezés
megkezdéséhez
szükséges
Rendszerhasználati Keretszerződést (továbbiakban: Keretszerződés) megkötni vagy
földgázkereskedőn keresztül megköttetni, melynek megtörténtével az Igénylő jogosult
a rendelkezésre állás időpontjától a vételezésre/betáplálásra jogosító szerződés
hatálya alatt díjfizetés ellenében a vásárolt kapacitás mértékéig a földgázszállító
rendszerhez történő hozzáférésre a hatályos jogszabályokban és a vételezésre
jogosító szerződésben foglaltak szerint. Az Igénylő a földgázszállító rendszer
használatára csak a Szerződés és a megkötendő Keretszerződés létrejötte után
jogosult. Az Igénylő tudomásul veszi, hogy a Szerződés által biztosított
földgázszállítási kapacitás a Szerződésben meghatározott kiadási/betáplálási pontra
vonatkozik, más kiadási/betáplálási pontra nem vihető át, más kiadási/betáplálási
pont kapacitásával nem vonható össze.
1.1.2. Az Igénylő köteles a Szerződésben rögzített, továbbá minden egyéb szerződéses
kötelezettségének az FGSZ Zrt. felé maradéktalanul, határidőben eleget tenni.
1.1.3. A Szerződő Felek megállapodnak és rögzítik, hogy amennyiben az Igénylő a
Szerződésben, különösen a jelen 1.1. pontban foglalt kötelezettségeket és
feltételeket nem teljesíti, úgy az Igénylő a csatlakozás késedelmes teljesítéséből,
vagy nem teljesítéséből származó kárainak megtérítését az FGSZ Zrt.-től nem
követelheti.
1.1.4. Az Igénylő – az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat vonatkozó előírásai és a
Szerződés szerint – az FGSZ Zrt. ezen irányú írásbeli megkeresésének kézhez
vételétől számított nyolc (8) napon belül köteles az FGSZ Zrt. részére megadni
minden olyan adatot és információt, amely a szerződésszerű teljesítéshez, az
együttműködő földgázrendszer folyamatos és biztonságos üzemeltetéséhez
szükséges.
1.1.5. Az Igénylő a csatlakozását biztosító vezeték műszaki paramétereiről (tervezési
nyomás, átmérő, stb.) az FGSZ Zrt.-t tájékoztatni, egyeztetni köteles. Az Igénylő csak
az FGSZ Zrt.-vel egyeztetett műszaki paraméterekkel rendelkező csatlakozó
vezetéket valósíthatja meg.
1.1.6. Az Igénylő csatlakozását biztosító vezeték és az Igénylői belső földgázellátó rendszer
létesítéséhez szükséges valamennyi hatósági és szakhatósági engedély beszerzése,
valamint az abban foglaltak betartása az Igénylő kötelezettsége, melynek
elmulasztásából eredő károkért az Igénylő felel.
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1.1.7. Amennyiben az Igénylő a szállítóvezetékről közvetlenül ellátott felhasználó, a
csatlakozóvezetéke és felhasználói berendezése kiviteli terveinek arra jogosult
tervezővel való szakszerű elkészíttetése, a kiviteli tervek műszaki biztonsági
szempontú tervfelülvizsgálatának illetékes hatóság előtti kezdeményezése az Igénylő
kötelezettsége. A tervfelülvizsgálat eredményéről – az alkalmassági nyilatkozat
másolatának mellékelésével - az FGSZ Zrt. felé nyilatkozni köteles. A kivitelezés csak
a kiviteli tervek műszaki biztonsági alkalmasságát tanúsító nyilatkozat birtokában
kezdhető meg.
1.1.8. Az Igénylő csatlakozását biztosító vezeték és az Igénylő belső földgázellátó rendszer
kiviteli munkálatainak befejezését követően az elkészült létesítmény műszakibiztonsági ellenőrzésének kezdeményezése az Igénylő kötelezettsége a vonatkozó
jogszabályok szerint illetékes hatóság felé. Az ellenőrzés eredményéről az Igénylő
FGSZ Zrt. felé nyilatkozni köteles.
1.1.9. A Szerződés a földgázszállító rendszer használatára és földgázvételezésre nem
jogosít, ennek érdekében Keretszerződést kell kötni.
1.2.

Az FGSZ Zrt. jogai és kötelezettségei

1.2.1. Az FGSZ Zrt. kötelezettsége a vásárolt kapacitás biztosítása a rendelkezésre állás
időpontjától a Keretszerződés hatálya alatt.
1.2.2. Az 1.2.1. pont szerinti kötelezettsége alól az FGSZ Zrt. mentesül, amennyiben a
Szerződés szerinti szállító hálózati csatlakozást olyan körülmény (ideértve különösen
hatósági engedély vagy szakhatósági hozzájárulás hiányát) késlelteti, vagy
akadályozza meg, amely körülmény nem az FGSZ Zrt.-nek felróható okból merül fel,
vagy amely ok a Szerződés aláírásának időpontjában nem volt ismert.
1.2.3. Az FGSZ Zrt. kötelezettsége az Igénylő csatlakozását biztosító vezeték műszaki
paramétereinek (tervezési nyomás, átmérő, stb.) ellenőrzése, szükség szerinti
egyeztetése az Igénylővel.
2. Vis maior
2.1. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Szerződő Felek egyikének sem felróható
okból (vis maior) a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a Szerződésben foglalt
kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és
emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, polgári
zavargások, földrengés, árvíz, tűzvész, robbanás, terrorcselekmény, stb.), amelyek
nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott Felet a
szerződéses kötelezettségének teljesítésében.
2.2. A Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a vis
maior időtartamával arányosan meghosszabbodnak.
2.3. A Szerződés felmondása előtt a Felek kötelesek egyeztetést lefolytatni a Szerződés
esetleges módosításáról. Amennyiben az egyeztetés 15 napon belül nem vezet
eredményre, mindkét Fél számára megnyílik a Szerződés felmondásának lehetősége.
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2.4. A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról, a
Szerződés teljesítésére gyakorolt hatásáról a Szerződő Felek egymást haladéktalanul,
írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező vis maiorról történő
késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél
felel.
2.5. A vis maior eseményt bejelentő Fél az adott helyzetben tőle elvárható legrövidebb időn
belül köteles értesíteni a másik Felet, ha a vis maior esemény megszűnik, vagy ha a
bejelentő Félre vonatkozóan megszűnik a vis maior teljesítésre gyakorolt hatása.
3. Havária
3.1. Az összekapcsolt földgázszállító, földgázelosztó, földgáztároló és földgáztermelő
rendszer tervszerű, normál üzemmenetétől eltérő olyan, a Felek által nem
befolyásolható okokból bekövetkező üzemállapot, melynek következtében ellátás
biztonság csökkenés, súlyos környezetszennyezés, közveszély keletkezhet és a
fogyasztók gázellátása korlátozottá válik, illetve a gázátadó állomáson a „Normál
Üzemmenet”-en kívüli üzemi paraméterek keletkeznek.
3.2. Amennyiben havária esete következik be, akkor az erről tudomást szerző Félnek
haladéktalanul írásban értesítenie kell a másik Felet és a Felek kötelesek a lehető
legrövidebb időn belül egymással a Szerződés teljesítésének folytatásáról egyeztetni,
valamint az egyéb, valamely Fél által lényegesnek minősített kérdésekben
megállapodni.
4. Felelősség
4.1. A jelen ÁSZF rendelkezései nem zárják ki és nem is korlátozzák a Felek felelősségét
az alábbi esetekben:
(a) szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott károkért,
továbbá

(b) az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért.
4.2. Kárenyhítési kötelezettség
A Felek kijelentik, és szerződéses kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződéssel
kapcsolatban okozott károk elhárítása és csökkentése érdekében együttműködnek és
minden üzletileg ésszerű intézkedést megtesznek.
5. Szerződésszegés és jogkövetkezmények
5.1. A Szerződésben foglalt bármely kötelezettség megszegése szerződésszegésnek
minősül. Szerződésszegés esetén a másik Fél a jogszabályokban, illetve a
Szerződésben meghatározott módon és mértékben jogosult a szerződésszegő Féltől
mind a Szerződés szerződésszerű teljesítését, mind pedig a jogszabályokban, illetve a
Szerződésben meghatározott jogkövetkezményekre vonatkozó igényét érvényesíteni,
ide értve a fizetési késedelem esetére szedhető késedelmi kamatot, valamint a
Szerződés mellékletei, különösen a finanszírozási megállapodás alapján
érvényesíthető igényeket.
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5.2. Az FGSZ Zrt. részéről történt szerződésszegés szankciói és következményei:
5.2.1. A földgáz szállítórendszeri Csatlakozási szerződésben foglaltakat megszegi.
Jogkövetkezménye: kártérítés
5.3. Az Igénylő részéről történt Szerződésszegés szankciói és következményei:
5.3.1. Az Igénylő nem fizeti meg határidőre a csatlakozással kapcsolatos díjakat.
Jogkövetkezménye: a csatlakozási szerződés 3.4.1.2. pontja szerint
5.3.2. Az Igénylő Keretszerződés nélkül földgázt vételez.
Jogkövetkezménye: a vételezett földgáznak a kiegyensúlyozó földgáz - az időszakban
kialakult - legmagasabb áron történő elszámolása
5.3.3. A fentieken kívül a Szerződésben, az FGSZ Zrt. Üzletszabályzatában és a hatályos
jogszabályokban foglaltakat megsérti.
Jogkövetkezménye: kártérítés
6. Kártérítés
6.1. A szerződésszegésért való felelősségre a mindenkor hatályos Ptk., valamint az egyéb
vonatkozó jogszabályok az irányadóak.
6.2. A károsult köteles a bekövetkezett káráról való tudomásszerzését követően
haladéktalanul a másik Felet a káresetről értesíteni és kártérítési igényét megfelelően
alátámasztva bejelenteni. A másik Fél, ha a károkozás tényét, illetve felelősségét
vitatja, köteles 15 naptári napon belül egyeztetést kezdeményezni. Az egyeztetés
eredménytelensége esetén a Felek bármelyike a Szerződés szerinti bírósághoz
fordulhat.
6.3. A Felek Megállapodnak, hogy a szerződés megszegéséből adódó felelősségük nem
terjed ki az esetleges elmaradt hasznok és következménykárok megtérítésére. A jelen
pontban foglaltak semmilyen módon nem értelmezhetők oly módon, hogy az bármelyik
Fél bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget vagy egészséget
megkárosító szerződésszegésért való felelősségét korlátozná vagy kizárná.”
7. A Szerződés hatálya
A Szerződés a Felek aláírásának napján, illetve a Szerződésben előírt egyéb feltételek
teljesülése esetén lép hatályba. A Szerződést a Felek határozatlan időtartamra kötik.
A Felek betartják a Hivatal által a Szerződést érintő hálózati ponttal kapcsolatban az
FGSZ Zrt. szállítási rendszerüzemeltetői működési engedélyében meghatározott
feltételeket.
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8. Módosítás
8.1. A Szerződést a Felek közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. A Felek
személyében történő változás szerződésmódosításnak minősül, így ehhez a Felek
közös megállapodása szükséges, kivéve, ha a változás általános jogutódlást vagy
jogszabályban előírt tevékenységi szétválasztást jelent.
8.2. Amennyiben
a
Szerződés
valamely
rendelkezése
érvénytelenné
vagy
alkalmazhatatlanná válik, az nem érinti a Szerződés többi rendelkezésének
érvényességét. Ez esetben a Felek az érvénytelen vagy alkalmazhatatlan rendelkezést
olyan érvényes vagy alkalmazható rendelkezéssel helyettesítik, amely az érvénytelen
vagy alkalmazhatatlan rendelkezéssel elérni kívánthoz legközelebb álló gazdasági
eredmény létrehozására alkalmas, vagy ilyen helyettesítés lehetetlennek bizonyulása
esetén megállapodnak a Szerződés más módosításában a szerződéses egyensúly
helyreállítása érdekében. Amennyiben a Felek – bármely Fél kezdeményezése esetén
– nem tudnak megállapodni az ilyen kezdeményezéstől számított 6 hónap alatt a fent
írt helyettesítő rendelkezésről, illetőleg az egyensúly helyreállításáról, bármelyik Fél
bírósághoz fordulhat a Szerződés e pontnak megfelelő módosítása érdekében.
8.3. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban,
így különösen a székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában,
bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés
során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az
említett változásokról az érintett Fél a másik Felet – az eset körülményeitől függően –
vagy előzetesen írásban 10 munkanapos határidővel vagy a változás bekövetkezését
(bejegyzését) követő 10 munkanapon belül köteles értesíteni.
Az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért a
mulasztó Fél felel.
9. A Szerződés megszűnése
A Szerződés megszűnik:
a) ha egyik Félnek sem felróható körülmény folytán (pl. hatósági engedély hiányában)
a földgáz szállítóhálózati csatlakozás nem valósítható meg;
b) ha az FGSZ Zrt. szállítási rendszerüzemeltetői engedélye bármely okból
visszavonásra kerül, illetőleg ha azt úgy módosítják, hogy a Szerződéssel érintett
földgázszállító vezeték üzemeltetésére a továbbiakban nem jogosult (ez esetben a
Szerződés megszűnésének időpontja a Hivatal határozatának jogerőre
emelkedésének napja).
10. A Szerződés megszüntetése
10.1.

A Szerződés megszüntetése

10.1.1 A Szerződést a Felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.
10.1.2 Az FGSZ Zrt. kizárólag az alábbi esetekben mondhatja fel a Szerződést:
a) az Igénylő az illetékes hatóság vagy bíróság akár nem jogerős határozata
alapján, a jövőben, de még a Szerződés időtartama alatt jogosulatlanná válik a
Általános Szerződéses Feltételek - Csatlakozási Szerződés
FGSZ Zrt. – Igénylő
6/8

Hatályos: 2019. július 1.

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ÜZLETSZABÁLYZATA
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK - CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉSRE
VONATKOZÓAN
4.b. MELLÉKLET
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítésére, és nincs olyan jogutódja,
amely erre jogosult lenne;
b) az engedélyes Igénylő esetén a felügyeleti hatóság az Igénylő működési
engedélyét jogerősen visszavonja;
10.1.3. Az Igénylő kizárólag az alábbi esetekben mondhatja fel a Szerződést
a) az FGSZ Zrt. az illetékes hatóság vagy bíróság akár nem jogerős határozata
alapján, a jövőben, de még a Szerződés időtartama alatt jogosulatlanná válik a
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítésére, és nincs olyan jogutódja,
amely erre jogosult lenne;
b) az Igénylő működési engedélyét a Hivatal jogerősen visszavonja;
A Szerződés felmondása, illetve megszűnése nem érinti bármelyik Félnek a
felmondás, illetve a megszűnés időpontja előtt keletkezett a Szerződésből származó
jogait és kötelezettségeit. A Szerződés felmondásáért felelős Fél köteles a másik
Felet a Szerződés felmondásával ért károkat megtéríteni.
11. Jogok és kötelességek átruházása
11.1 Egyik Fél sem ruházhatja át vagy adhatja tovább a Szerződésben rögzített jogait és
kötelezettségeit harmadik Félre a másik Fél előzetes írásos hozzájárulása nélkül, az
egymással szembeni elismert pénzköveteléseik engedményezése kivételével. A
hozzájárulást meg kell adni, ha a harmadik Fél biztosítja a Szerződés
jogfolytonosságát és a szerződésszerű teljesítést.
11.2. Jogutódlás esetén az Igénylő köteles a jogutódlás tényéről az FGSZ Zrt.-t előzetesen
tájékoztatni. A Szerződésből eredő jogok és kötelezettségek fennállását a jogutódlás
ténye önmagában nem érinti.
12. Együttműködés
12.1. A Szerződő Felek a Szerződés teljesítése során kötelesek egymással együttműködni.
12.2. Az Igénylő köteles azonnal írásban értesíteni az FGSZ Zrt.-t a Szerződés hatályba
lépését követően bekövetkező, személyét, jogállását, illetőleg a Szerződés teljesítését
érintő minden változásról (ideértve különösen, ha az Igénylővel szemben csődeljárás,
felszámolási eljárás vagy végelszámolás eljárás indul).
E kötelezettség elmulasztásából eredő mindennemű kár az Igénylőt terheli.
12.3. A jelen ÁSZF változásáról az FGSZ Zrt. a változás hatálybalépése előtt legalább 30
naptári nappal írásban értesíti az érintett Szerződő Feleket, valamint az ilyen értesítést
az ügyfélszolgálati helyiségeiben kifüggeszti.
13. Viták rendezése
A Felek vállalják, hogy a Szerződésből eredő vitás kérdéseket elsősorban egymás
érdekeinek figyelembevételével békés úton kísérlik meg rendezni, melynek
sikertelensége esetén Felek a vitás kérdések eldöntését a Polgári perrendtartásról
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FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ÜZLETSZABÁLYZATA
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK - CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉSRE
VONATKOZÓAN
4.b. MELLÉKLET
szóló 1952. évi III. törvény általános hatásköri és illetékességi szabályai szerinti
bírósághoz rendelik.
14. Irányadó jog
Jelen ÁSZF-ben és a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a
földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és az annak végrehajtásáról szóló
19/2009. (I.30.) Korm. rendelet, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat, és az FGSZ
Zrt. Üzletszabályzatának rendelkezései alkalmazandók.
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