TÁJÉKOZTATÓ
az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. Földgázelosztási Üzletszabályzatán átvezetett
módosításokról
Az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. (6724 Szeged, Pulcz u. 44.) a jogszabályi
előírásoknak megfelelően módosította a földgázelosztási üzletszabályzatát, melyet a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2018. július 16. napján jogerőssé vált 9024/2018.
számú határozatával jóváhagyott. A felhasználók jogait és kötelezettségeit közvetlenül érintő
jelentősebb változások az üzletszabályzatban:
Adatvédelmi szabályok:
- Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 2018. május 25-i hatályba lépésére
tekintettel az adatvédelmi szabályok a hatályos szabályozáshoz lettek igazítva.
Elosztóhálózati csatlakozás:
- Ha az elosztóvezeték hossza meghaladja a 250 métert, a díjakat a 250 méter feletti
részre kell megfizetni. A csatlakozási díj megfizetése alóli mentességet több lakást
vagy több nem lakás céljára szolgáló helyiséget magában foglaló ingatlan esetében
lakásonként, illetve nem lakás céljára szolgáló helyiségenként kell alkalmazni. A
csatlakozási díj megfizetése alóli mentességhez szükséges feltételek teljesülése
esetén a Földgázelosztó a csatlakozási igény teljesítését nem kötheti óvadék, letét,
előleg, kötbér vagy más fizetési kötelezettség teljesítéséhez, előírásához. A
Földgázelosztó a csatlakozási igény befogadását nem tagadhatja meg, ha a
csatlakozás valamennyi jogszabályi feltétele teljesül. A fenti szabályokat a 2017.
november 11. napján folyamatban volt ügyekben is alkalmazni kell.
Műszaki-biztonsági ellenőrzés:
- Készülékcsere esetén a kiviteli tervet és a tervezői műszaki biztonsági ellenőrzésről
készített jegyzőkönyvet a kivitelező köteles a földgázelosztónak az ellenőrzést követő
2 munkanapon belül átadni.
- A gázfogyasztó készülékcsere estén a műszaki-biztonsági ellenőrzést a tervező végzi
el. Az elkészült gázszerelést készülékcsere esetén a tervező az üzembe helyezés előtt
köteles műszaki-biztonsági szempontból ellenőrizni. Készülékcsere gázszerelésének
műszaki-biztonsági szempontú ellenőrzését olyan tervezőmérnök végezheti, aki a
tevékenység végzésének időtartama alatt rendelkezik legalább évi 2 000 000 Ft értékű
felelősségbiztosítással. Több lakást vagy több nem lakás céljára szolgáló helyiséget
magában foglaló ingatlant érintő készülékcsere gázszerelésének műszaki-biztonsági
szempontú ellenőrzését olyan tervezőmérnök végezheti, aki a tevékenység
végzésének időtartama alatt rendelkezik legalább évi 5 000 000 Ft értékű
felelősségbiztosítással. A földgázelosztó a kiviteli tervet és az ellenőrzésről készült
jegyzőkönyv egy példányát köteles megőrizni, valamint a gáz csatlakozóvezetékek és
fogyasztói vezeték 10 évenként esedékes, szivárgásellenőrzéssel végzendő
gáztömörségi felülvizsgálatának időpontjáról és a felülvizsgálat eredményéről
nyilvántartást vezetni.
Gáztömörségi felülvizsgálat
- A megszűnt műszaki-biztonsági felülvizsgálat helyébe a szivárgásellenőrzéssel
végzendő gáztömörségi felülvizsgálat lépett.
- A csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték 10 évenként esedékes,
szivárgásellenőrzéssel végzendő gáztömörségi felülvizsgálatát a földgázelosztó a
tervezett fűtési idényen kívüli időpontban végezheti el, amely időpontot megelőzően
legalább 60 nappal köteles értesíteni erről a felhasználót.
- A fogyasztói főelzáró karbantartása és javítása, valamint a csatlakozóvezeték és a
fogyasztói vezeték 10 évenkénti, a csatlakozási nyomás névleges értékén szivárgásellenőrzéssel végzett gáztömörségi felülvizsgálata a földgázelosztó kötelessége saját
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költségén. Az ingatlan tulajdonosa a felülvizsgálat elvégzését köteles lehetővé tenni a
földgázelosztó számára. A 10 év leteltét első alkalommal a mérő felszerelésétől, illetve
cseréjétől, mérő hiánya esetén a legutolsó felülvizsgálattól, ha még nem történt
felülvizsgálat, 2018. január 1-jétől kell számolni.
Elosztóhálózat-használati szerződés:
- Az elosztóhálózat-használati szerződés a felek aláírásával jön létre, határozatlan
időtartamra. A szerződés megkötésénél a felhasználó maga, vagy a felhasználó arra
irányuló igénye alapján a kereskedő járhat el. Amennyiben a Felek között létrejött
elosztóhálózat-használati szerződés nem lelhető fel, a szerződéssel érintett
jogviszonyra a GET, a Vhr, a FESZ, valamint a jelen Üzletszabályzatnak az
elosztóhálózat-használati tartalmát megállapító rendelkezéseit kell alkalmazni.
- Azon felhasználók esetében, akik 2011. október 1-én írásba foglaltan nem
rendelkeztek külön elosztóhálózat-használati és földgáz-kereskedelmi vagy
egyetemes szolgáltatási szerződéssel a Földgázelosztó kiemelt figyelmet fordít arra,
hogy az elosztóhálózat-használati szerződés írásba foglalásának fontosságáról a
rendelkezésre
álló
kommunikációs
csatornáin
(internetes
honlapján,
ügyfélszolgálatain, stb.) felhasználóit tájékoztassa.
Elszámolás:
- A 20 m3/h vagy annál nagyobb, de 100 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású
fogyasztásmérővel rendelkező felhasználói kategóriában havi elszámolásra kerül sor.
Azon mérőrendszerek esetében, melyek távadat gyűjtővel nem rendelkeznek, a
Földgázelosztó a hónap első munkanapját megelőző és az azt követő három
munkanapján mérőleolvasást végez. Ebben az esetben a leolvasott mérőállás
különbségek alapján meghatározott havi elfogyasztott gázmennyiség a forgalmi díj
alapja.
A jogszabályi kötelezettség alapján távadat gyűjtővel ellátott gázmérő berendezések
beérkezett adatai minden hónap első naptári napján 08:00 órától a Földgázelosztóval
szerződéses viszonyban álló rendszerhasználó számára az elosztói Informatikai
Platformon (https://partnerportal.nkmedgazhalozat.hu) biztosítottak. Az adatok a
hónap első napjának 6:00 órájára vonatkozóan a mérő/korrektorállást és a forgalmi díj
alapját képező havi elfogyasztott gázmennyiséget foglalják magukban. Amennyiben a
közölt adatokkal kapcsolatban eltérő vélemény merül fel, a Földgázelosztó ezzel
megbízott munkatársa a helyszínen jegyzőkönyvet vesz fel a mérő/korrektorállásról.
Távleolvasás esetén a telemetriai rendszer által továbbított adatok, helyszíni leolvasás
esetén a leolvasott mérőállás különbségek alapján meghatározott havi elfogyasztott
gázmennyiség a forgalmi díj alapja.
- A 100 m3/h vagy annál nagyobb, de 500 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású
fogyasztásmérővel rendelkező felhasználók és az 500 m3/h vagy annál nagyobb
névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználói kategóriában
havi elszámolásra kerül sor. Távleolvasás esetén a telemetriai rendszer által
továbbított adatok, helyszíni leolvasás esetén a leolvasott mérőállás különbségek
alapján meghatározott havi elfogyasztott gázmennyiség a forgalmi díj alapja.
Felhasználási helyre történő bejutás:
- A felhasználási helyre való bejutás szabályai hozzáigazításra kerültek az időközben
bekövetkezett jogszabályi változásokhoz.
- A Földgázelosztó akkor kezdeményezheti a felhasználási helyre való bejutás
biztosítása iránti nemperes eljárást, ha a felhasználót a felhasználási helyre történő
bejutás lehetőségének biztosítására legalább két alkalommal írásban felhívta, és az
adott felhasználási helyre történő bejutási kísérlete sikertelen volt.
- A járásbíróság határozatában a) a fogyasztásmérő berendezés leolvasásának,
ellenőrzésének, cseréjének, b) a földgázelosztási szolgáltatásból történő
felfüggesztéshez szükséges intézkedéseknek, vagy c) a felhasználói berendezés
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-

ellenőrzésének a tűrésére és együttműködésre vonatkozó kötelezettséget állapíthat
meg.
A nemperes eljárásban a bíróság elsődlegesen a rendelkezésre álló iratok és adatok
alapján dönt. A bíróság – ha a döntéséhez szükséges – a feleket meghallgathatja és a
felek indítványára további bizonyítást rendelhet el. A polgári nemperes eljárásban nincs
helye perújításnak és felülvizsgálatnak. A polgári nemperes eljárásra egyebekben a
polgári perrendtartásról szóló törvény – a nemperes eljárás sajátosságaiból eredő
eltérésekkel –, továbbá a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó
szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló törvény bírósági
polgári nemperes eljárásokra vonatkozó általános rendelkezései megfelelően
irányadók.

Bírósági kikötések:
- A Get. szerinti engedélyesek közötti, a Get. hatálya alá tartozó tevékenységre
vonatkozó, jogszabályban, vagy az az alapján kötött szerződésben foglalt jogokkal és
kötelezettségekkel kapcsolatos jogvitákban a pertárgy értékétől függetlenül, továbbá
abban az esetben, ha a felhasználó nem lakossági fogyasztó, és a jogvita pertárgyának
értéke az 50.000.000 Ft-ot meghaladja, az ügyben az eljárásra a
választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény
szerinti Kereskedelmi
Választottbíróságnak (a továbbiakban: Választottbíróság) van hatásköre és
illetékessége.
- A 2017. december 31-ével megszűnt Energetikai Állandó Választottbíróság
hatáskörének a megszűnése előtti kikötése esetén a jogvita választottbírósági
rendezésére 2018. január 1. napja után a Kereskedelmi Választottbíróságnak van
hatásköre. Ezekben az eljárásokban a megszűnő választottbíróság hatáskörének
kikötésére irányuló megállapodást a Kereskedelmi Választottbíróság hatáskörének
kikötésére irányuló megállapodásnak kell tekinteni.
Elosztói csatlakozási (és fejlesztési) szerződésminták:
- Módosultak a vásárolt kapacitás rendelkezésre állásának időpontjára vonatkozó
szabályok:
o A vásárolt kapacitás rendelkezésre állásának időpontja az elosztói csatlakozási
és fejlesztési szerződés hatálybalépésétől, amennyiben csatlakozási és/vagy
fejlesztési díjfizetési kötelezettség merül fel, és ez utóbbi későbbi időpontra
esik, a csatlakozási és/vagy fejlesztési díj megfizetésétől számított 60 nap
(kivéve, ha a gázigénylő ennél későbbi időpontra kéri), amelytől kezdődően a
földgázelosztó a jelen Szerződésben foglaltak szerint biztosítja a gázigénylő
részére a csatlakozás lehetőségét.
o A határidőbe nem számít bele - amennyiben a csatlakozáshoz elosztóvezeték
építése szükséges - az elosztóvezeték kiépítésének időtartama, de legfeljebb
60 nap, más szerv nyilatkozatának beszerzéséhez vagy eljárása
lefolytatásához szükséges időtartam azzal, hogy a földgázelosztó a nyilatkozat
beszerzését, illetve az eljárás lefolytatását 10 napon belül köteles
kezdeményezni, az az időtartam, amely alatt jogszabály nem teszi lehetővé a
munkavégzést.
- A szerződésminták az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 2018. május 25-i
hatályba lépése miatt kiegészítésre kerültek néhány adatvédelmi rendelkezéssel.
Általános szerződési feltételek elosztói csatlakozási (és fejlesztési) szerződésekhez:
- Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 2018. május 25-i hatályba lépése miatt az
ÁSZF kiegészítésre került néhány adatvédelmi rendelkezéssel.
- Beillesztésre került az ÁSZF-be a sikertelen postai kézbesítés esetén alkalmazandó
kézbesítési vélelem.
Elosztóhálózat-használati szerződésminta:
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A szerződésminta az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 2018. május 25-i
hatályba lépése miatt kiegészítésre került néhány adatvédelmi rendelkezéssel.

Általános szerződési feltételek elosztóhálózat-használati szerződéshez:
- Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 2018. május 25-i hatályba lépése miatt
az ÁSZF kiegészítésre került néhány adatvédelmi rendelkezéssel.
- Beillesztésre került az ÁSZF-be a sikertelen postai kézbesítés esetén alkalmazandó
kézbesítési vélelem.
Rendszerhasználati szerződésminta:
- A szerződésminta az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 2018. május 25-i
hatályba lépése miatt kiegészítésre került néhány adatvédelmi rendelkezéssel.
Általános szerződési feltételek rendszerhasználati szerződésekhez:
- Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 2018. május 25-i hatályba lépése miatt az
ÁSZF kiegészítésre került néhány adatvédelmi rendelkezéssel.
- Beillesztésre került az ÁSZF-be a sikertelen postai kézbesítés esetén alkalmazandó
kézbesítési vélelem.
Telefonszámok, postacímek, egyéb elérhetőségek
- Változtak a társaság elérhetőségei:
Központi e-mail cím: info@nkmedgazhalozat.hu
Internet cím: www.nemzetikozmuvek.hu
Társasági azonosító
- A társaság tulajdonosának személyében bekövetkezett változás miatt módosult a
kártyán lévő cégnév és logó.
Az Üzletszabályzat teljes szövegén átvezetésre került a 2018. május 2. napján bekövetkezett
cégnévváltozás. A társaság cégneve a fenti időpontban Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt-ről
NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.-re változott.
Az Üzletszabályzat hatályba lépésének időpontja: 2018. július 16.
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