FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA
SZERZŐDÉSMINTÁK
4.15. MELLÉKLET

CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS
(FÖLDGÁZTERMELŐVEL)
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 és Adó 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 FGSZ Zrt.,
másrészről a/az
Székhelye:
Levelezési címe:
Számlafogadás címe:
Számlavezető pénzintézete:
IBAN számlaszáma:
SWIFT:
A társaság statisztikai számjele:
Adószáma:
Cégbíróság és cégjegyzék száma:
a továbbiakban Termelő, (a Termelő és az FGSZ Zrt. a továbbiakban külön-külön: „Fél”;
együtt: „Felek”) között alulírott helyen és napon, a következő feltételekkel:
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Preambulum
………………………………
A Felek megállapodtak, hogy a Termelő csatlakozási igénye kielégítésének érdekében a
………………………………pont (betáplálási/kiadási pont kialakítása) a jelen Szerződés
mellékletét képező végleges műszaki tartalomnak (3. számú melléklet) megfelelően a
Termelő által kerül kivitelezésre, melynek részletes feltételeit a Felek az alábbi szerződésben
kívánják szabályozni.
Szerződő Felek a jelen Szerződés megkötésével egyidejűleg a ……………………. pont
kialakítása érdekében az FGSZ meglévő rendszerén, az FGSZ területén szükséges
átalakításokra, valamint a kialakítandó szűrő - mérő állomás (betáplálási pont) / keverőköri
kiadási pont megvalósítására vonatkozóan Beruházási (vállalkozási) Szerződést kötnek
(2. számú melléklet).
Felek rögzítik, hogy a/az ……………………………………………….. a jelen Szerződés és az
annak mellékletét képező szerződés teljesítéséért egyetemleges kötelezettséget vállal.
1.

A szerződés tárgya

1.1. A jelen Szerződés alapján az FGSZ Zrt. vállalja, hogy a ………………………………….
csatlakozási

helyen

a

………………………..-án

kiadott

kapacitásnyilatkozatban

meghatározott feltételekkel biztosítja a Termelő földgázszállító rendszerhez történő
csatlakozását a 3. számú melléklet szerinti önálló hálózati ponton, azzal a feltétellel,
hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban Hivatal)
hozzájárul az FGSZ Zrt. szállítási rendszerüzemeltetői működési engedélyének
(továbbiakban Engedély) módosításához.
1.2. A Termelő tudomással bír arról, hogy a létesített betáplálási ponttal az FGSZ Zrt.
Engedélyét a Hivatal által módosítani kell.
1.3. Az FGSZ Zrt. köteles az Engedély módosítását kezdeményezni a Hivatal felé a jelen
Szerződés aláírását követő 30 munkanapon belül, és ennek tényéről tájékoztatást
küldeni a Termelő részére.
1.4. A 2. számú melléklet szerinti Beruházási szerződés 1. számú mellékletének mindkét fél
általi aláírása esetén az FGSZ Zrt. a Termelő földgázszállító rendszerhez való
Csatlakozási Szerződés
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hozzáférését folyamatosan biztosítja az 5. pont szerinti rendelkezésre állás időpontjától
a földgázszállító rendszer használatára vonatkozó Rendszerhasználati Keretszerződés
hatálya alatt, a Termelő jogosultságának mértékéig.
1.5. Jelen Szerződés alapján a Termelő vállalja, hogy a ………………………. csatlakozási
helyre vonatkozóan rendelkezésre álló földgázszállító rendszer betáplálási ponton
szükség szerint a Termelő vagy egyéb rendszerhasználó kapacitást köt le a Hivatal
elnökének a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak
mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) rendelete szerinti díjazás ellenében, és a Felek a
földgázszállító rendszer használatára vonatkozó Rendszerhasználati Keretszerződést
megkötik, vagy megfelelően módosítják.
2.

A Szerződés hatálya

2.1

A Szerződés Felek által történő aláírása napján lép hatályba.

2.2

Jelen Szerződést a Felek határozatlan időtartamra kötik.

2.3

A Szerződés hatályát veszti, ha a Hivatal az FGSZ Zrt. Engedélymódosítási igényét
elutasítja. Az elutasítás tényéről az FGSZ Zrt. a Hivatal elutasító határozatának
kézhezvételét követő öt (5) munkanapon belül köteles írásban értesíteni a Termelőt.
A Termelő az értesítés kézhezvételét követő napon köteles leállítani a 2. és 3. számú
melléklet

szerinti

szerződések

teljesítését

és

köteles

az

eredeti

állapotot

visszaállítani.
A Szerződés hatályát veszti továbbá akkor is, ha a 3. számú melléklet szerinti
szerződés az abban foglaltak szerint nem teljesül.
A Szerződés megszűnése esetén az eredeti állapot visszaállításával kapcsolatosan
semmilyen költség vagy kártérítési felelősség az FGSZ-t nem terheli. A megszűnés
napjáig felmerült valamennyi költség a Termelőt terheli.

3.

Csatlakozási pont adatai

3.1. Csatlakozási

pont

helye:

……………………………

(helyrajzi

száma:

……………………).
A csatlakozási pont tulajdonosa: FGSZ Zrt.
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3.2. A vásárolt kapacitás: 0°C-os és 101.325 Pa referencia állapotra és GCV alapú kWh/h
mértékegységre

vonatkozik

(GCV

a

csatlakozási

időpontjára

a

csatlakozási

szerződésben meghatározott égéshő).
Vásárolt betáplálási ponti kapacitás (amely megegyezik a csatlakozási pont mindenkori
fizikai

kapacitásával):

……………….

m3/h(0oC);

………………….

m3/nap(0oC);

…………….. kWh/h. Az FGSZ Zrt. a vásárolt kapacitást a Termelő által megvalósított
fizikai kapacitás mértékéig, annak megvalósítása szerinti ütemezésben bocsátja
rendelkezésre.
3.3. Átadási/átvételi nyomás (az átadás/átvételi ponton): …………….. barg.
A betáplálási nyomást a földgázszállító rendszer mindenkori nyomásviszonyai szerint
kell a termelőnek biztosítania. Amennyiben a Termelő azért nem tudja betáplálni a
termelését a fenti nyomástartományban, mert a betáplálási ponton nem tudja
biztosítani a betápláláshoz szükséges túlnyomást, emiatt az FGSZ Zrt.-t semmilyen
kártérítési kötelezettség nem terheli.
3.4. Becsült bekerülési érték:
A 3.1. pontban megjelölt csatlakozási pont becsült bekerülési értéke legfeljebb nettó
…………………………….,-

Ft,

amely

az

FGSZ

meglévő

rendszerén

történő

átalakításokra, valamint a kialakítandó szűrő-mérő állomásra vonatkozó Beruházási
szerződés (2. számú melléklet) becsült szerződéses ellenértéke.
4. Csatlakozási díj összege, teljesítésének módja és határideje
4.1. Csatlakozási díj összege:
A 13/2016. (XII.20.) számú MEKH rendelet 4. számú melléklet V. pontja szerint a
földgáztermelő földgázszállító vezetékhez történő csatlakozása esetén a csatlakozási díj
(Ft) összege megegyezik a csatlakozási pont tényleges bekerülési költségével (Bt).
Ft = Bt
A Felek közösen megállapítják, hogy a csatlakozási díjjal megegyező „csatlakozási pont
tényleges bekerülési költsége” a jelen szerződés 2. számú mellékletét képező
Beruházási szerződés VI. 3. pontja alapján az 1.sz. melléklete szerinti Jegyzőkönyvben
rögzített tényleges szerződéses ellenérték összege.
A csatlakozási díj előzetesen becsült összege megegyezik a beruházási szerződés VI.1.
pontjában rögzített becsült szerződéses ellenértékkel, amely:
Csatlakozási Szerződés
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…………………………………,- Ft + ÁFA.
4.2. A csatlakozási díj teljesítésének módja
Csatlakozási díjelőleg
A

Beruházási

szerződés

szerinti

sikeres

műszaki

átadás-átvételt

dokumentáló

jegyzőkönyv aláírását követő 15 napon belül az FGSZ Zrt. előlegbekérő levelet állít ki a
csatlakozási díjelőlegről. A csatlakozási díjelőleg a jelen szerződés 2. számú mellékletét
képező Beruházási Szerződés tényleges szerződéses ellenértéke ÁFA-vonzatával
megegyező

összeg. A csatlakozási díjelőleget a Termelő az előlegbekérő levél

kiállítását követő 15 naptári napon belül átutalással köteles megfizetni az FGSZ Zrt.
részére.
Az FGSZ Zrt. a pénzügyi teljesítést követően az átutalt előleg összegéről az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa törvény) 59.§-ában foglaltak alapján
előlegszámlát állít ki, melyet megküld a Termelő számára.
A jelen Szerződés 2. számú mellékletét képező Beruházási szerződés 1. számú
melléklete szerinti jegyzőkönyv FGSZ Zrt. részéről való aláírásának feltétele a
csatlakozási díjelőleg összegének az FGSZ Zrt. bankszámláján történő jóváírása.
A Beruházási szerződés 1. számú melléklete szerinti jegyzőkönyv aláírását követően a
tényleges csatlakozási díjat a Felek az alábbiak szerint rendezik:
A Termelő a Beruházási Szerződés alapján a Beruházási szerződés 1. számú
mellékletében rögzített tényleges szerződéses ellenértékéről a beruházási szerződés VI.
fejezete alapján számlát állít ki az FGSZ Zrt. részére az Áfa törvény 142. § (1) b) fordított
adózás szabályainak megfelelően. A fordított adózás feltételeinek teljesüléséről az FGSZ
Zrt. a Beruházási Szerződés VI.7. pontjában foglaltak szerint nyilatkozatot tett.
Az FGSZ Zrt. a Beruházási szerződés 1. számú mellékletét képező jegyzőkönyv Felek
általi aláírását követő 15 napon belül a tényleges csatlakozási díj összegéről végszámlát
állít ki.
A Termelő által a tényleges szerződéses ellenértékről kibocsátott számla fizetési
határideje megegyezik az FGSZ Zrt. által a Csatlakozási díjról kiállított végszámla fizetési
határidejével.
Felek megállapodnak abban, hogy az FGSZ Zrt. a Beruházási szerződés alapján
keletkező, a Termelő által kiállított számla szerinti fizetési kötelezettségét, valamint a
Termelő csatlakozási szerződés szerinti csatlakozási díj fizetési kötelezettségét a Ptk.
Csatlakozási Szerződés
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6:49 §-ában foglaltak szerint beszámítással rendezik.
A beszámítás erejéig a kötelezettségek megszűnnek. Az esetlegesen fennmaradó
összeget a fizetésre kötelezett köteles a végszámla kiállítását követő 15 napon belül a
kedvezményezett részére átutalni.

4.3. Egyéb fizetési feltételek
A fizetésre kötelezett köteles az átutalási bizonylat közlemény rovatban a kiegyenlítendő
számla

számát

feltüntetni.

Ennek

hiányában

a

kedvezményezett

jogosult

a

bankszámláján jóváírt összeget először a fizetésre kötelezett esedékes késedelmi kamat
tartozásainak, a fennmaradó részt a legkorábban esedékessé vált tőketartozásainak
kiegyenlítésére felhasználni. A kedvezményezett az így kiegyenlített tartozásokról köteles
a fizetésre kötelezettet írásban értesíteni.
Amennyiben a fizetési határidő banki munkaszüneti napra esik, a fizetésre kötelezett a
következő banki munkanapon jogosult teljesíteni. A fizetésre kötelezett fizetési
kötelezettsége

akkor

tekinthető

teljesítettnek,

amikor

annak

teljes

összege

a

kedvezményezett bankszámláján jóváírásra került. A fizetésre kötelezett köteles a banki
átutalás költségét viselni.
Amennyiben a fizetésre kötelezett a fizetési határidőt elmulasztja, késedelmi kamatot
köteles fizetni, melynek mértékére és esedékességére a Ptk. 6:155. §-ban (1)
bekezdésében foglaltak az irányadók. A fizetésre kötelezett köteles a felhalmozódott
késedelmi kamatot a kedvezményezett írásbeli felszólításának kiállítását követő 8 naptári
napon belül a kedvezményezett részére megfizetni. A késedelmi kamat összegét 360
napos év figyelembe vételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják a Szerződő
Felek. A késedelmi kamat pénzneme HUF.
5. Rendelkezésre állás tervezett időpontja
A vásárolt hálózati kapacitás rendelkezésre állásának és a földgáz átadás/átvétel
megkezdésének tervezett időpontja: ………………...
6. Tulajdonjog átszállása, tulajdoni határ
A

Termelő

csatlakozási

igénye

kielégítésének

érdekében

megépítésre

került

földgázszállító rendszeri átadási/átvételi pont (……………… pont) az FGSZ Zrt.
tulajdona.
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A tulajdoni határ a Felek tulajdonába tartozó csővezetékek csatlakozási pontja, amely a
………………. kerítésétől 1 méterre található, a Termelő irányába.
7. A szerződés megszűnése
Jelen Szerződés a Felek kölcsönös megállapodása alapján, valamint a 2.3 pontban
szabályozott esetben és módon szűnhet meg.
8. Egyéb megállapodások
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Termelő igényére a ………………….
bővítése szükséges, a jelen Csatlakozási Szerződést módosítják, a kapacitásbővítés
kiépítésének feltételeiről pedig önálló szerződés keretében állapodnak meg.
9. Záró rendelkezések, ÁSZF
9.1

A Szerződés az FGSZ Zrt. Üzletszabályzatának 4.b számú mellékleteként kiadott
„Általános szerződéses feltételek a Csatlakozási szerződésekre vonatkozóan” című
dokumentum (továbbiakban ÁSZF) alapján kerül megkötésre, mely jelen Szerződés
1. sz. mellékletét képezi (kivéve 5.1. és az 5.3.1. pont).

9.2

A Termelő a Szerződés aláírásával elismeri, hogy a jelen pontban hivatkozott, az
FGSZ Zrt. internetes honlapján (www.fgsz.hu) is közzétett ÁSZF tartalmát – ide értve
az ÁSZF időközben módosított valamint új rendelkezéseit is – az FGSZ Zrt. erre
vonatkozó tájékoztatásának elfogadása és tudomásul vétele mellett megismerte,
továbbá megerősíti, hogy az ÁSZF ily módon megismert valamennyi rendelkezését a
jelen Szerződés részének tekinti, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

9.3

Az ÁSZF-ben nem rögzített, illetve attól eltérő feltételeket jelen Szerződés tartalmazza.
Amennyiben a jelen Szerződés és az ÁSZF, az ÜKSZ, valamint az FGSZ Zrt.
Üzletszabályzata rendelkezései között bármilyen eltérés lenne, úgy a jelen Szerződés
rendelkezéseit kell alkalmazni.

9.4

Jelen Szerződésben, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben (GET), a GET
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendeletben, az Üzemi
és

Kereskedelmi

Szabályzatban,

valamint

az

ÁSZF-ben

nem

szabályozott

kérdésekben a Felek a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit tekintik irányadónak.
9.5

A Szerződés aláírásával a Termelő igazolja, hogy az FGSZ Zrt. Etikai Kódexét a
https://fgsz.hu/hu-hu/foldgazszallitasrol/munkavegzeshez-tervezeshez/fgszszabalyzatok-szabvanyok oldalon elérte, az abban foglaltakat megismerte és azokat
magára nézve kötelezőnek ismerte el.
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9.6

A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alább meghatározott
mellékletek:
1. számú melléklet: Általános Szerződéses Feltételek a Csatlakozási szerződésre
vonatkozóan
2. számú melléklet: Beruházási Szerződés
3. számú melléklet: Műszaki tartalom: …………számú
4. számú melléklet: Gázminőségre vonatkozó előírások

A jelen Szerződést a Felek annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Az FGSZ Zrt. részéről:

…………………….............................

…………………….............................

Név, beosztás

Gellényi
Név, beosztás
Zoltán

…………

Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem Rendszerirán
igazgató

A Termelő részéről:

……………………………………

……………………………………

Név, beosztás

Név, beosztás

Csatlakozási Szerződés
FGSZ Zrt. – Igénylő

Hatályos: 2018. október 1.
8/9

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA
SZERZŐDÉSMINTÁK
4.15. MELLÉKLET

1. számú melléklet
Általános Szerződéses Feltételek a Csatlakozási szerződésre vonatkozóan (Üzletszabályzat
4.b. melléklet)
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2. számú melléklet

BERUHÁZÁSI 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 és Adó 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,
mint Megrendelő
másrészről
a/az …………………………………………
Székhelye:
Levelezési címe:
Számlafogadás címe:
Számlavezető pénzintézete:
IBAN számlaszáma:
SWIFT:
A társaság statisztikai számjele:
Csoportazonosító:
Adószáma:
Cégbíróság és cégjegyzék száma:
mint Beruházó, a továbbiakban ………………………,
(a Megrendelő és Beruházó a továbbiakban külön-külön: „Fél”; együtt: „Felek”)
között alulírott helyen és napon, a következő feltételekkel:
Preambulum
A. A/Az ……………………………………………………………… érdekében szükséges
infrastrukturális feltételek kialakítása az FGSZ rendszerének átalakítása/bővítése
útján.
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B. A Felek rögzítik, hogy a földgáz betáplálása érdekében egymással Csatlakozási
Szerződést kötöttek, amely szerint az FGSZ az ott írt feltételek teljesülése esetén
…………………………... napjától kezdődően vállalja az ott írt kapacitás erejéig, hogy
biztosítja a/az …………….. földgázszállító rendszerhez való csatlakozását,
folyamatos hozzáférését és használatát.
C. Jelen Beruházási szerződés a/az …………………………….. között létrejött
Csatlakozási szerződés 2.sz. mellékleteként annak elválaszthatatlan részét képezi,
azzal együtt és arra tekintettel értelmezendő.
D. Jelen Beruházási szerződés a továbbiakban „szerződés” megnevezéssel kerül
megemlítésre.
I.

A Szerződés tárgya
A szerződés tárgya a ……………….. megvalósítása érdekében az FGSZ
………………………. meglévő rendszerén történő átalakításokra, a hozzá kapcsolódó
új …………………………….. kivitelezésére és az élőre kötésre vonatkozó beruházás
(továbbiakban: Beruházás) előkészítése és megvalósítása.
A/Az …………………a Beruházás előkészítése és megvalósítása körében köteles a
Beruházáshoz szükséges tervezési, kivitelezési és a szerződésben részletezett
egyéb kapcsolódó feladatok ellátására – a Csatlakozási szerződés 4. sz. mellékletét
képező Műszaki Tartalom (MÜT) szerint.
Felek jelen szerződés keretében az alábbiakban rögzítik a tárgyi Beruházás
előkészítésének feltételeit, valamint a megvalósításával összefüggésben a Felekre
háruló jogokat és kötelezettségeket.

II.

Szerződéses feltételek
1. Tervezés
1.1.

A/Az ………………. külön nyilatkozatot tesz az FGSZ felé, hogy a Beruházás
megvalósításához szükséges műszaki tervezési feladatok elvégzésére
kiválasztott alvállalkozója (a továbbiakban: Tervező) rendelkezik a Beruházás
tervezési munkáinak elvégzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel.
Ezek alapján az FGSZ megvizsgálja a Tervező alkalmasságát, melyről
nyilatkozik 5 munkanapon belül a/az ………………… felé. A/Az……………… az
FGSZ meghatalmazása és nyilatkozata alapján – az FGSZ nevében a
tevékenység megkezdése előtt 15 nappal - bejelenti a bányafelügyelet felé az
engedélyhez kötött tevékenységei egyes elemeinek más személy általi végzését
(kiszervezést). Az illetékes bányafelügyelet felé bejelentett alvállalkozó személye
a tervezés során nem változhat, illetve új alvállalkozó bevonásának szüksége
esetén annak előzetes bányafelügyeleti bejelentése is szükséges.
Az igénybevett alvállalkozó teljesítéséért a/az ………………… úgy felel, mintha a
munkát maga végezte volna el. A/Az …………………….. köteles gondoskodni
arról, hogy az FGSZ-szel szerződéses kapcsolatban nem álló alvállalkozó is
betartsa FGSZ utasításait.

1.2.

Az FGSZ részére a Tervező 2 pld. kiviteli tervet ad át véleményezés és
jóváhagyás céljából. A kiviteli tervek meg kell, hogy feleljenek az FGSZ
minőségirányítási rendszerében foglaltaknak, valamint az FGSZ által kiadott, az
adott Beruházásra vonatkozó Műszaki Tartalomnak, és hivatkozott műszaki
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szabványoknak és
engedélyköteles.
1.3.

tervezési

irányelveknek.

A

Beruházás

létesítési

Az FGSZ által jóváhagyott, illetve hatósági engedéllyel rendelkező tervtől eltérni
csak műszakilag indokolt esetben, a Felek egyetértése esetén van mód. A
módosításhoz
a
szükséges
engedélyeztetési
eljárást
a/az
………………………….. folytatja le. A módosítást az Építési Naplóba be kell
jegyezni.

2. Kivitelezés
2.1.

A kivitelezés során a/az …………………….. az FGSZ munkavégzésekre
vonatkozó szabályzataiban foglaltak szerint jár el, amely szabályzatokat az a
www.fgsz.hu honlapon elérte és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.2.

A kivitelezési munkákat megkezdeni csak a bányahatóság felé a kiszervezésre
valamint a munkakezdésre vonatkozó bejelentést követően, a Felek által
jóváhagyott terv, építési (létesítési) engedély birtokában, továbbá az FGSZ
területén a munkaterület biztosítását követően és a munkavégzési engedélyek
birtokában lehet.

2.3.

A/Az ………………….. kötelezettséget vállal arra, hogy a Beruházás
megvalósítása során csak olyan szakkivitelezőt vesz igénybe alvállalkozóként,
aki megfelelő referenciával és minősítéssel rendelkezik az FGSZ nagynyomású
létesítményeinek építése terén, és megfelel az állami - különösen a bányászati
és gázüzleti - szabályozás szerint a kivitelezőre vonatkozó rendelkezéseknek.
……………… külön nyilatkozatot tesz az FGSZ felé, hogy a Beruházás
kivitelezési munkáinak elvégzésére kiválasztott szakkivitelező rendelkezik a
kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel.
Ezek alapján az FGSZ megvizsgálja a szakkivitelező alkalmasságát, melyről
nyilatkozik 5 munkanapon belül a/az …………….. felé. A/Az ………….. az FGSZ
meghatalmazása és nyilatkozata alapján – az FGSZ nevében - a kivitelezés
megkezdését megelőzően 15 nappal bejelenti a bányafelügyelet felé az
engedélyhez kötött tevékenységei egyes elemeinek más személy általi végzését
(kiszervezést). Az igénybevett alvállalkozó teljesítéséért a/az ……………. úgy
felel, mintha a munkát maga végezte volna el. A/Az ………….. köteles
gondoskodni arról, hogy az FGSZ-vel szerződéses kapcsolatban nem álló
alvállalkozó (szakkivitelező) is betartsa FGSZ utasításait.

2.4.

Az illetékes bányafelügyelet felé bejelentett alvállalkozó személye a teljes
Beruházás kivitelezése során nem változhat, illetve új alvállalkozó bevonásának
szüksége esetén annak előzetes bányafelügyeleti bejelentése is szükséges.

2.5.

Az FGSZ meglévő objektumán végzett építési tevékenység idejére az FGSZ
szakfelügyeletet biztosít. A Beruházás megvalósítása során megépített földalatti
munkarészek csak az FGSZ engedélyével takarhatók el. A kivitelezést az FGSZ
minőségirányítási rendszere szerint kell megvalósítani a 79/2005. (X.11) GKM
rendelet előírásainak megfelelően.

2.6.

A/Az ………………. – a vonatkozó építésügyi jogszabályi előírások szerint –
köteles az építési naplót megnyitni és a kivitelezés során vezetni. Az építési
naplóba a jogszabályban megjelölt személyek jogosultak illetve kötelezettek
betekinteni, bejegyzést tenni a jogszabályban megjelölt tartalommal.

Csatlakozási Szerződés
FGSZ Zrt. – Termelő

2019. október 1.
3/15

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA
SZERZŐDÉSMINTÁK
4.11. MELLÉKLET

Az FGSZ jogosult a Beruházás kivitelezési ideje alatt és azzal összefüggésben a
szakkivitelező által vezetett építési naplóba betekinteni, észrevételeit, felhívásait
az abba történő bejegyzés útján dokumentálni.

III.

2.7.

A Felek tudomásul veszik, hogy az FGSZ a munkálatok ellenőrzésére jogosult.
Az FGSZ a munkaterületen eseti ellenőrzéseket végez. Az FGSZ Zrt esetleges
kifogásait, észrevételeit és igényeit az Építési Naplóban történő bejegyzés útján
rögzíti, a/az ……………….. ennek alapján intézkedik. Vitás esetekben a/az
……………… ésszerű határidőn belül egyeztetést kezdeményez a Felek között,
a közös álláspont kialakítása érdekében. Amennyiben a Felek közös álláspontot
kialakítani nem tudnak, FGSZ jogosult az érintett munkarész kivitelezését
azonnali hatállyal leállítani.

2.8.

A Beruházást – különös tekintettel az élőre kötésre - előzetes provizor vezeték
megépítésével, fogyasztói gázszünet meghirdetése nélkül kell megvalósítani. A
provizort a műszaki tartalom előírásai szerint kell megépíteni.
Műszaki átadás-átvételi eljárás, üzembe helyezés

Készre jelentés:
1. A/Az …………………. a próbaüzemi működésre alkalmas Beruházás elkészültéről készre
jelentést küld az FGSZ-nek.
2. A készre jelentéssel egyidejűleg a/az ……………….. megküldi a Beruházásról a 2
példány zsűrizésre alkalmas nyíltárkos (EOV: x,y,z) bemérés alapján készült
zárógeodéziai dokumentációt (megvalósulási munkarészeket), ill. zsűrizésre alkalmas, a
zárógeodéziai dokumentáció alapján készített földterület tulajdonjogi dokumentációt
nyomtatott és digitális adathordozón (.dwg, .xls, .doc formátumban) az FGSZ
Rendszerüzemeltetés, Üzemvitel irányítás részére. A zárógeodéziai dokumentáció
zsűrizését az FGSZ végzi.
Műszaki átadás-átvétel:
3. A próbaüzemi működésre alkalmas állapot igazolására a Felek műszaki átadás-átvételi
eljárást tartanak. A műszaki átadás-átvételi eljárást a/az …………………… hívja össze,
melyre köteles meghívni az FGSZ-t, és valamennyi érdekeltet. A műszaki átadás átvételi
eljárás akkor sikeres, ha a Beruházás próbaüzemi működésre kész állapotban van,
illetve az élőre kötés megtörtént. A műszaki átadás-átvételi eljárás során az FGSZ
minőségbiztosítási szabályait is be kell tartani. A műszaki átadás-átvételi eljárásról a
Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melynek mindkét Fél erre jogosított képviselője általi
aláírásával igazolják, hogy a Beruházás próbaüzemi működésre kész állapotban van, a
szükséges élőre kötés megtörtént.
4. A műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követően a/az …………………….. elkészíti
- az FGSZ vonatkozó előírásai és utasításai szerint - a megvalósult létesítmény
szakágankénti állományi leltárát, melyet köteles átadni az FGSZ-nek.
Dokumentumok átadása:

Csatlakozási Szerződés
FGSZ Zrt. – Termelő

2019. október 1.
4/15

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA
SZERZŐDÉSMINTÁK
4.11. MELLÉKLET

5. A Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés elismerésének feltétele a sikeres
műszaki átadás-átvételi eljárásról felvett jegyzőkönyv mindkét Fél általi aláírása, és az
alábbi dokumentumok FGSZ részére való átadása.
-

-

„D tervi” dokumentáció
Zsűrizett – az FGSZ térinformatikai rendszer előírásainak megfelelő zárógeodéziai
dokumentáció
átadása
3
példányban
(megvalósult
munkarészeknek, térképeknek tartalmazniuk kell teljes Beruházást) nyomtatott és
digitális adathordozón (.dwg, .xls, .doc formátumban)
Az előírtak szerint összeállított állományi leltár.
A műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását igazoló mindkét Fél által aláírt
jegyzőkönyv.
A Beruházás tényleges szerződéses ellenértékét igazoló szerződések vagy
számla másolatok.

6. A felsorolt dokumentumok átadás-átvételét a Felek az 1. számú melléklet szerinti
jegyzőkönyvben dokumentálják, mely egyúttal a teljesítésigazolás dokumentuma is.
Próbaüzem
7. Az üzembe helyezés utolsó fázisaként a Felek próbaüzemet tartanak, amely során az
FGSZ a Beruházás üzemviszonyait, műszaki-biztonsági megfelelőségét ellenőrzi - a
használatbavételi engedélyezési eljárás végleges befejezését megelőzően – annak
érdekében, hogy megállapítsa, hogy a Beruházás a jogszabályokban, a hatósági
határozatokban, a szabályzatokban és a jelen szerződésben foglalt, folyamatos és
rendeltetésszerű üzemeltetésre vonatkozó követelményeknek üzemelés közben
megfelel.
8. A próbaüzem megkezdésének feltétele az 1.sz. melléklet mindkét Fél általi aláírása.
9. A Felek megállapodnak abban, hogy a próbaüzem időtartama legfeljebb 180 nap.
10. A próbaüzem alatt feltárt hibákat, hiányosságokat a/az ……………….. köteles
haladéktalanul kijavítani, az FGSZ utasításai szerint.
11. A Felek megállapodnak abban, hogy a/az ………… teljesítése kizárólag abban az
esetben szerződésszerű – a sikeres műszaki átadás-átvétel és az előírt dokumentumok
átadásán túl, ha a Beruházás megkapja a végleges használatba vételi engedélyt.
12. A Felek megállapodnak, hogy a próbaüzem ideje alatt a/az ……………… – amennyiben
annak egyéb feltételei adottak EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, SZÁLLÍTÁSI
RENDSZERÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS rendelkezésre áll
– jogosult kapacitást lekötni.
IV.

Tulajdonlás
A/Az ……………. tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés tárgyát képező Beruházás
megvalósításával létrejött mű az FGSZ tulajdonába kerül, az az FGSZ szállító vezeték
rendszer alkotórészét képezi attól a pillanattól kezdve, hogy azzal a fizikai
összekapcsolás megtörténik.
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V.

Szerzői jog

1. A szerződés teljesítése során az FGSZ által a/az …………….. részére átadott műszaki
utasítások az FGSZ szellemi tulajdonát képezik, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.
törvény (továbbiakban: Szjt.) alapján szerzői jogvédelem alatt állnak, így azoknak a jelen
szerződés tárgyától eltérő más célra történő felhasználása nem megengedett.
2. A szerződés teljesítése során átadott tervekhez kapcsolódó szerzői jogok kizárólagos és
korlátozástól mentes jogosultja az FGSZ illetve jogutódai a szerződés keretében a/az
…………………………..-től átvett valamennyi szellemi alkotást tevékenységi körében
földrajzi, időbeli és minden egyéb korlátozás nélkül jogosult felhasználni. ……………….
jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az FGSZ az átadott szellemi
termékeket bármilyen módon felhasználja, beleértve annak nyilvánosságra hozatalát is.
………….. jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az FGSZ a
szellemi termékeket saját maga, vagy harmadik fél megbízása által, korlátozásmentesen
átdolgozza, tovább tervezze, módosítsa, vagy áttervezze, továbbá a felhasználási
engedélyt harmadik személyekre átruházza, illetve harmadik személynek engedélyt
adjon azok felhasználására.
3. ……. az általa átadott szellemi termékekkel kapcsolatosan teljes körű jog- és
kellékszavatossággal tartozik. …………….. szavatolja, hogy az általa átadásra kerülő
szellemi termékek szerzői jogaival (alvállalkozó igénybevétele esetén is) jogszerűen
rendelkezik, így a jelen pontba foglalt nyilatkozatok érvényességéért felelősséget vállal.
………………… szavatolja, hogy az FGSZ a jelen szerződés teljesítése során létrejövő
alkotásokat jogszerűen felhasználhatja, nyilvánosságra hozhatja, illetve jogainak
zavartalan gyakorlását harmadik személy joga nem akadályozza, illetve korlátozza.
Amennyiben az FGSZ jelen szerződés szerinti felhasználási jogszerzését, illetve jogainak
zavartalan gyakorlását harmadik személy joga akadályozza, FGSZ jogosult az
……………….-t megfelelő határidő tűzésével felhívni a tehermentesítésre, vagy
amennyiben ezt az …………….. nem vállalja, az FGSZ eljárhat maga a tehermentesítés
érdekében ……………. költségére.
4. …………………… félként vesz részt a vonatkozó eljárásjogi szabályok szerint minden, az
FGSZ ellen a szerződés következtében szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése
miatt indított eljárásban, vagy választása szerint azt peren kívüli egyezséggel lezárja,
továbbá az FGSZ oldalán keletkezett indokolt és igazolt költségeket megtéríti vagy
magára vállalja.
VI.

Költségviselés, pénzügyi feltételek

Szerződéses ellenérték és számlázás
1. A Felek megállapodnak abban, hogy a/az ………………..-t a jelen szerződésben foglalt
valamennyi kötelezettsége szerződésszerű teljesítése fejében Szerződéses ellenérték
illeti
meg,
melynek
előzetesen
becsült
összege
legfeljebb
………..,(…………………………….) Ft.
2. A tényleges szerződéses ellenértéket a Felek utólag, közösen állapítják meg, az
………………-nek a Szerződés teljesítése érdekében tett igazolt ráfordításai
összegeként. Az …………………… a ráfordításait a Szerződés teljesítése érdekében
kötött szerződéseivel és/vagy számláival igazolja.
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3. A Felek megállapodnak abban, hogy a tényleges szerződéses ellenértéket a jelen
szerződés 1. sz. melléklete szerint felvett jegyzőkönyvben rögzítik.
4. ……………. tudomásul veszi, hogy az 1.sz. melléklet a teljesítésigazolás dokumentuma
is egyúttal. ……………. tudomásul veszi, hogy a jegyzőkönyv FGSZ részéről történő
aláírásának feltétele – a szerződésben rögzített egyéb feltételeken túl - a Csatlakozási
Szerződésben rögzített csatlakozási díjelőleg teljesítése.
5. A Szerződéses ellenérték tartalmazza az ………………..-nek a jelen szerződés
teljesítéséhez szükséges valamennyi ráfordítását, a Szerződés teljesítése kapcsán
további költség, kiadás megtérítésére nincsen mód. A Szerződő Felek megállapodnak
abban, hogy az előre nem tervezett költségek viselésére az FGSZ nem köteles, azok
megfizetésére az ……………….. köteles. A fentiekre való tekintettel a Felek
megállapodnak, hogy a műszaki tartalom többlet költségekkel járó módosítására a
Beruházási Szerződés módosítása mellett kerülhet sor.
6. A/Az …………………… a Szerződéses ellenértékről egyösszegű számla kiállítására
jogosult az FGSZ felé a fordított adózás szabályainak megfelelően az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa törvény) 142.§ (1) b) pontja alapján.
7. FGSZ jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a szerződés szerinti munka építési
hatósági engedélyezéshez kötött munka, amely után az adót az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban Áfa törvény) 142.§-a alapján a termék
beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője fizeti.
8. A/Az ……………………. és FGSZ fentiekhez kapcsolódóan kinyilatkozza, hogy nincsen
olyan, az Áfa törvényben szabályozott jogállása, amely alapján tőle általános forgalmi
adó fizetése ne lenne követelhető.
9. A számla kiállításának feltétele a teljesítés igazolása, azaz az 1. sz. melléklet szerinti
jegyzőkönyv mindkét fél által történő aláírása.
10. A teljesítés napja az a nap, amikor a III.5. pont szerinti dokumentumok hiánytalan átadásátvétele megtörtént.
11. …………….. köteles a számláját a jegyzőkönyv aláírását követő 15 munkanapon belül
kiállítani, és a teljesítést igazoló dokumentumok csatolásával megküldeni az FGSZ
számlapostázási címére (FGSZ Számvitel 8601 Siófok Pf.: 8.), fizetési határidő a
Csatlakozási szerződés 4.2. pontjában írtak szerint, megegyezik (az FGSZ részéről) a
Csatlakozási díjról kiállított számla fizetési határidejével.
12. A/Az ………………… számláját 1 példányban, az FGSZ képviselője által aláírt, a
teljesítés megtörténtét igazoló okirat (teljesítésigazolás), valamint az alapul szolgáló
dokumentumok csatolásával, mennyiségi és minőségi hiba nélküli teljesítés esetén
jogosult benyújtani, a ténylegesen teljesített és leigazolt munkákra vonatkozóan.
Az elszámolás, számlázás és fizetés pénzneme: HUF.
13. ……………….. köteles minden számlájára rávezetni a FGSZ SAP megrendelési számát,
tételszámát és a szerződés számát is. E nélkül a számla formailag hibásnak tekintendő
és az FGSZ jogosult azt visszaküldeni.
Amennyiben a számla nem felel meg a szerződésben előírt kritériumoknak, illetve a
hatályos jogszabályoknak az FGSZ a hiány pótlására írásban szólít fel.
14. A számla rendezése pénzügyi beszámítással történik a Csatlakozási Szerződés 4.2.
pontjában rögzítettek szerint.
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VII.

Bejelentési kötelezettség
Amennyiben a/az ………………………. képviselői és/vagy alvállalkozói az FGSZ
területén balesetet szenvednek vagy okoznak, kötelesek azt haladéktalanul jelenteni az
FGSZ EBK osztály képviselőinek, kötelesek továbbá teljes mértékben együttműködni az
illetékes hatóságok és az EBK képviselőivel a baleset körülményeinek felderítése és
tisztázása érdekében.

VIII.

Kellékszavatosság, jótállás

1. ………………. szavatolja és jótáll azért, hogy a jelen szerződés keretében megvalósított
mű a műszaki biztonsági követelményeknek, a jogszabályokban, a hatósági
határozatokban, a szabályzatokban és a jelen szerződésben foglaltaknak megfelel,
üzembiztos és a rendeltetésszerű, hibamentes működésre, üzemeltetésre alkalmas.
2. ……………….. a Beruházás szerződésszerű megvalósítására 2 év teljeskörű jótállást
vállal.
3. ……………….. vállalja, hogy alvállalkozóival kötött szerződéseiben legalább 2 év
teljeskörű jótállást köt ki. ……………….. az alvállalkozóval kötött szerződésben rögzített
jótállást és szavatossági jogokat a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával
egyidejűleg az FGSZ-re tehertől, kifogástól, igénytől mentesen átruházza.
4. …………….. a jótállási idő alatt a jótállási igényeket (hibabejelentéseket) a XI. fejezetben
meghatározott elérhetőségen fogadja.
5. ……………. vállalja, hogy a bejelentett jótállási igény teljesítését a bejelentést követően
haladéktalanul megkezdi, és késedelemmentesen elvégzi, vagy a hibaelhárítás azonnali
megkezdésének akadályáról, az akadály okának megjelölésével, az FGSZ-t
haladéktalanul értesíti. Ez utóbbi esetben a Felek egyeztetésének eredményeképpen
megállapított időpontban köteles a hibajavítást megkezdeni és határidőben elvégezni.
6. ……………… tudomásul veszi, hogy amennyiben a hibajavítási kötelezettségének
határidőben nem tesz eleget, az FGSZ jogosult a hibát a/az ……………… költségére
mással kijavíttatni.
7. A Felek a jótállásra egyebekben a Ptk.-nak a jótállásra illetve a szavatosságra
vonatkozó szabályait rendelik alkalmazni.
IX.

Szerződés megszüntetése
FGSZ jogosult a Szerződés azonnali hatályú, kártérítés fizetési kötelezettség nélküli
felmondására, amennyiben


………… vagy a nevében és/vagy képviseletében eljáró bármely személy
megsérti az FGSZ területén érvényes EBK előírásokat, vagy



……………….. megsérti a szerződésben vállalt titoktartási kötelezettségét, vagy
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X.



……………….. nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti az FGSZ jó
hírét, üzleti tisztességét, vagy



……………… a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit
ismételten vagy súlyosan megszegi,



az …………….. fizetésképtelenségét jogerős határozatban megállapítják és
jogerős határozatban felszámolási eljárást rendelnek el, végelszámolását
határozza el, vagy vele szemben kényszertörlési eljárást rendelnek el.
Titoktartás

1. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésével és teljesítésével
összefüggésben a másik féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon
tudomásukra jutott adat, tény, így különösen, de nem kizárólagosan jelen szerződés
tartalma üzleti titoknak minősül, azt a Felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem
tehetik hozzáférhetővé és jelen szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem
használhatják fel.
2. Jelen rendelkezés nem vonatkozik az FGSZ részére szerződés alapján biztosítási, illetve
kiegészítő pénzügyi valamint követelés behajtási szolgáltatást nyújtó harmadik fél
részére adandó valamennyi, valamint a szerződésből eredő követelés FGSZ által történő
engedményezése esetén az engedményes részére az engedményezési szerződés
megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges információkra, továbbá amennyiben a
szerződés pénzügyi biztosíték nyújtását írja elő, az azzal kapcsolatos megállapodások
megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, az FGSZ által harmadik fél részére adandó
információkra.
3. 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 ismertek
voltak az információt kapó fél számára, vagy
 amelyek olyan harmadik fél által jutottak az információt kapó 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.
4. Jelen titoktartási kötelezettségvállalás hatályosságát nem érinti a Szerződés bármilyen
okból történő megszűnése, az a Szerződés megszűnésétől számított 3 évig fennáll.
XI. Kapcsolattartók, jognyilatkozat tételére jogosult személyek, elérhetőségük:
Jelen Szerződéssel kapcsolatos valamennyi értesítést és kommunikációt írásban kell
megtenni. Szóban, ráutaló magatartással vagy hallgatással nem lehet a másik Fél felé
érvényesen jognyilatkozatot tenni.
Az írásos értesítések akkor tekinthetőek megfelelően megtörténtnek (hatályosnak), ha
azokat faxon keresztül, kézbesítővel vagy ajánlott tértivevényes küldemény formájában
küldik az értesítés címzettjének. Valamennyi ilyen módon megtett kommunikáció és
értesítés megtörténtnek tekintendő a kézbesítés napján (az aláírt átvételi elismervény
vagy tértivevény alapján; faxon keresztül történt értesítés esetén pedig, amikor az
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értesítést feladták, feltéve, hogy a továbbítást a küldő gép megerősíti, valamint minden
esetben a 18.00 és délelőtt 9.00 óra közötti, valamint a munkanapon kívüli értesítések
esetében a kézbesítést és a faxos továbbítást követő munkanapon).

………………… részéről:
Kapcsolattartó:
Cím:
Telefon:
e-mail:
FGSZ részéről:
Kapcsolattartó:
Cím:
Telefon:
e-mail:
XII. A Szerződés hatálya, megszűnése, vitás kérdések rendezése, jogszabályi alapok
1. A Szerződés Felek által történő aláírása napján lép hatályba, és a jelen Szerződésben
meghatározott Beruházás teljes körű elvégzését és a Felek egymás közti elszámolását
követően veszti hatályát.
2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy bármely - a Szerződésből, illetve annak
teljesítéséből eredő - vitás kérdést előzetes egyeztetéssel, tárgyalással próbálják
rendezni. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntését a Szerződő Felek a
Polgári perrendtartás általános hatásköri és illetékességi szabályai szerinti bírósághoz
rendelik.
3. A Szerződés kizárólag írásban, Szerződő Felek egyező akarata alapján módosítható. A
Felek kifejezetten kizárják a/az ……………….. általános szerződéses feltételeinek
alkalmazhatóságát.
A Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy cégadataikban beállott technikai változásokról
egymást haladéktalanul értesítik. Nem minősül szerződés-módosításnak a Felek
cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben,
bankszámlaszámában, számlavezető bankjában bekövetkező változás, továbbá az
ügyletkötés 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 napos határidővel vagy a változás
bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.
4. A jelen szerződés megtestesíti 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.
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5. A szerződés nem szabályozott kérdésekben Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, a
földgázellátásról szóló 2008. évi XL. tv, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet, a bányászatról
szóló 1993. évi XLVIII. tv., az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv., a
79/2005. (X.11.) GKM rendelet, az 53/2012 (III.28.) Korm. rendelet, valamint az építőipari
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint a
vonatkozó egyéb jogszabályok, szabványok előírásai az irányadók.
XIII.

Etikai Kódex elfogadása

Jelen szerződés aláírásával a/az ……………… igazolja, hogy az FGSZ Etikai Kódexét a
https://fgsz.hu/hu-hu/foldgazszallitasrol/munkavegzeshez-tervezeshez/fgsz-szabalyzatokszabvanyok oldalon elérte, az abban foglaltakat megismerte és azokat magára nézve
kötelezőnek ismerte el.
XIV.

A szerződés példányszáma és mellékletei

Jelen szerződés magyar nyelven készült 2 (két) egymással mindenben megegyező
példányban; a Szerződő Felek mindegyikét 1-1 (egy-egy) példány illeti meg.
A szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek:
1. számú melléklet:
Jegyzőkönyv minta a teljesítés igazolásához szükséges
dokumentumok átadásáról, a Beruházás tényleges szerződéses ellenértékének
megállapításáról
Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kölcsönösen tudomásul
veszik, kötelezően elismerik, és jóváhagyólag aláírják.
Kelt: ……………….
Az FGSZ részéről:
…………………….............................
Név, beosztás

………………………………………..
Név, beosztás

…………………………….. részéről:

…………………….............................
Név, beosztás
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Beruházási szerződés 1. számú melléklet

JEGYZŐKÖNYV
a. ………………….. [..] napján kelt
Beruházási Szerződéshez
mely létrejött egyrészről a/az
……………………………….
(székhelye:
………………………….)
(továbbiakban: ……………………..), másrészről

mint

Beruházó

az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 8600 Siófok,
Tanácsház u. 5.) mint szállítási rendszerüzemeltetői működési engedélyes (továbbiakban:
FGSZ),
a továbbiakban külön-külön: „Fél”, együtt: „Felek” - között alulírott helyen és időben:
1. ELŐZMÉNYEK
Felek rögzítik, hogy közöttük ………………. [..] napján FGSZ …………………………
meglévő rendszerén történő átalakításokra és a Csatlakozási szerződés szerinti
csatlakozási
pont
(………………)
részét
képező
……………………………
megvalósítására beruházási szerződés (a továbbiakban: „Beruházási Szerződés”) jött
létre.
Felek a Beruházási Szerződés szerződésszerű teljesítésének feltételeként a Beruházási
Szerződés III. pontjában meghatározták a/az ……………….. részéről az FGSZ részére
átadásra kerülő dokumentumok listáját, megállapodtak továbbá abban (Beruházási
Szerződés III/3.3. pont), hogy az 1. pontban írt létesítmény tényleges bekerülési értékét
jegyzőkönyvben rögzítik.
2. JELEN JEGYZŐKÖNYV
ÁTADÁS-ÁTVÉTELE

1.

PONTJÁBAN

HIVATKOZOTT

DOKUMENTUMOK

A/Az ………………….. részéről átadásra került dokumentumok *[ha a műszaki átadásátvételkor megtörténik, elegendő a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvre való hivatkozás]:
-

*„D tervi” dokumentáció

-

*Az FGSZ térinformatikai rendszer előírásainak megfelelő
zárógeodéziai
dokumentáció 3 példányban (megvalósult munkarészeknek, térképeknek
tartalmazniuk kell a teljes beruházást) nyomtatott és digitális adathordozón (.dwg,
.xls, .doc formátumban)

-

*Az FGSZ objektumrendszerének megfelelően összeállított állományi leltár

-

Műszaki átadás- átvételi jegyzőkönyv

-

A Beruházás tényleges bekerülési értékét igazoló szerződések vagy számla
másolatok.

Fenti dokumentumokat az FGSZ áttekintette, és azok szerződésszerű átadását jelen
Jegyzőkönyv aláírásával elismerte.
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3.

A BERUHÁZÁS TÉNYLEGES BERUHÁZÁSI ÉRTÉKE

(ÁFA nélkül)

A Beruházási Szerződés ellenértéke a Tényleges Beruházási Érték, amely a Beruházási
szerződés VI.1. pontja szerint legfeljebb………………,- Ft az alábbiak szerint:
1.

…………………..….:

…………………..,- Ft

2.

………………………:

…………………..,- Ft

..
x.

………………………:
………………………:

…………………..,- Ft
…………………..,- Ft

A Beruházási Szerződés ellenértéke, a Tényleges Beruházási Érték összesen (1+2+..+x):
…………………………..,- Ft, azaz …………………………………….. forint.
Jelen Jegyzőkönyv magyar nyelven 2 (kettő) egymással mindenben megegyező példányban
készült, a Felek mindegyikét 1-1 (egy-egy) példány illeti meg.
Felek jelen Jegyzőkönyvet elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt írták alá.
Kelt:……………………….
FGSZ részéről:

--------------------------------------------------Név, beosztás

--------------------------------------------Név, beosztás

Kelt: …….……………………..

………………………………….
részéről:

---------------------------------------------------Név, beosztás
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3. számú melléklet:
Műszaki tartalom
(száma:……………………)
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4. számú melléklet
Gázminőségre vonatkozó előírások
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