
Összefoglaló az elosztói csatlakozási szerződés 2017. augusztus 1-től alkalmazandó 

Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásáról 

 

Az ÁSZF 3. Csatlakozási díj visszatérítésének részletes szabályai az alábbiak szerint 

módosult: 

A 9/2014. 11/2016. (XI. 14(IX. 29.) MEKH rendelet szerinti kezdő beruházásra történő, 

2014. október 1-jét követően igényelt bekapcsolás vagy fejlesztés esetén az Elosztói 

Engedélyes a kezdő beruházásra később csatlakozó Felhasználó(k) által befizetett 

csatlakozási díjat a kezdő beruházás alkalmával csatlakozott Felhasználó(k) részére azok 

befizetéseivel arányosan visszatéríti. A visszatérítésre legfeljebb addig kerül sor, amíg a 

kezdő beruházás alkalmával csatlakozott Felhasználó(k) által fizetett csatlakozási díjnak a 

visszatérített összeggel csökkentett mértéke egyenlő nem lesz az Elosztói Engedélyes 

Üzletszabályzatának 4. számú mellékletének 2.1 pontja szerinti kapacitás kategóriákra 

vonatkozó csatlakozási díj mértékkel. Az Elosztói Engedélyes a visszatérítést az újabb 

csatlakozások üzembe helyezésétől számított 90 napon belül teljesíti a jogosult felhasználó 

részére. 

A 9/2014. (IX. 29.) MEKH rendelet, valamint a 11/2016 (XI.14.) MEKH rendelet hatálya 

alatt egyetemes szolgáltatásra jogosult Felhasználó(k) által az Elosztói Engedélyes 

Üzletszabályzatának 4. számú mellékletének 2.2 pontja szerinti fejlesztéssel történő igény 

kielégítésére létesült elosztóvezetékre történő későbbi bekapcsolás, illetve fejlesztés esetén 

fizetett csatlakozási díj visszatérítésre kerül a fejlesztés során megépült elosztóvezeték 

használatba vétele előtt fizető Felhasználó(k) részére mindaddig, amíg a fejlesztés során 

megépült elosztóvezeték használatba vétele előtt fizető Felhasználó(k) által fizetett 

csatlakozási díj el nem éri az Elosztói Engedélyes Üzletszabályzatának 4. számú 

mellékletének 2.1 pontja szerinti kapacitás kategóriákra vonatkozó csatlakozási díj 

mértéket. 

A 9/2014. (IX. 29.) MEKH rendelet, valamint a 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet hatálya 

alatt egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználó fejlesztésre fizetett csatlakozási díj 

megfizetése mellett a fejlesztés várható beruházási ráfordítása és a fizetendő csatlakozási 

díj különbözeteként megfizetett külön tétel visszafizetésre kerül az ellátott ingatlan 

mindenkori tulajdonosának, amennyiben a Felhasználó által az igénybejelentéskor 

megadott kapacitásigény az ingatlan gázellátását szolgáló elosztóvezeték üzembe 

helyezését követő két egymást követő teljes gázévben teljes mértékben lekötésre és 

legalább a gázévente tervezett mennyiség átvételre kerül. 

 

Az ÁSZF 7. Egyéb rendelkezések pontja az alábbiak szerint módosult: 

A felek a jelen elosztói csatlakozási szerződéssel, annak teljesítésével, megszegésével, 

megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő 

minden vitás kérdést békés úton kísérelnek meg rendezni. 

Egyéb nem részletezett kérdések tekintetében az Elosztói Engedélyes Üzletszabályzatában, 

a mindenkor hatályos Földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, a törvény 

végrehajtásáról kiadott 19/2009. (I.30.) Kormányrendelet, a csatlakozási díjrendeletdíjakról 



szóló rendeletek, továbbá az egyéb kapcsolódó jogszabályok, valamint a Ptk.-ban foglaltak 

az irányadók. 

 

 

 

 

 

 

 


