TÁJÉKOZTATÓ
az általános szerződési feltételekben bekövetkezett változásokról
Az NKM Földgázhálózati Kft. (székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.,
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-878954) a jogszabályi előírásoknak megfelelően felülvizsgálta és
ennek keretében módosította a földgázelosztási üzletszabályzatát, valamint az annak részét
képező általános szerződési feltételeit.
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal az Üzletszabályzaton átvezetett
módosításokat a 2019. július 8. napján véglegessé vált H1946/2019. számú határozatával
jóváhagyta, így a módosított tartalmú földgázelosztási üzletszabályzat és a részét képező
általános szerződési feltételek 2019. július 8. napjától hatályosak és alkalmazandók.
Az üzletszabályzaton, valamint a részét képező általános szerződési feltételeken átvezetett
lényegesebb változások:
Adatvédelemre vonatkozó szabályok:
A földgázellátásról szóló törvény adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek változásai
átvezetésre kerültek az üzletszabályzat szövegén.
A fogyasztásmérő berendezés cseréjének eljárási és formai feltételei:
Jogszabályváltozás miatt a mérőcsere időpontjáról szóló tájékoztatóban a felhasználó által
választható munkavégzési időpontként legalább két napon 7 órától 20 óráig tartó időtartamot
is meg kell jelölni.
Elévülés:
A Földgázelosztó és a felhasználó között létrejött elosztóhálózat-használati szerződésből
eredő polgári jogi igények három év alatt évülnek el.
Felhasználó által megrendelt szüneteltetés végrehajtásának határideje:
A Földgázelosztó a felhasználó írásbeli bejelentésének beérkezésétől számított legfeljebb 8
munkanapon belül, vagy a felhasználóval történt megállapodás alapján ettől eltérő időpontban
gondoskodik a fogyasztásmérő berendezés leszereléséről, vagy a fogyasztói főelzáró
elzárásáról és záró pecséttel történő rögzítéséről.
Szerződéses biztosíték:
A garanciavállaló nyilatkozat alapdokumentuma a rendszerhasználó vagy annak pénzintézete
részéről csak a gázéven belül módosítható az alapdokumentumra hivatkozó módosító
nyilatkozattal. Minden újabb gázévre szóló rendszerhasználati szerződés esetében új,
formailag és tartalmilag teljes alapdokumentum benyújtása szükséges a rendszerhasználó
részéről.
A rendszerhasználó – választása szerint - bankgaranciát vagy óvadékot köteles nyújtani
szerződéses biztosítékként a földgázelosztó részére, kivéve, ha a 2019. július 8. előtt
megkötött rendszerhasználati szerződése ettől eltérő rendelkezést tartalmaz.
A rendszerhasználó sorozatos szerződésszegése esetén (számlafizetési kötelezettségét
legalább három alkalommal elmulasztotta határidőre teljesíteni) a Földgázelosztó szerződéses
biztosítékként jogosult a kérhető összeg háromszorosát kérni a szerződésszegéssel érintett
és az azt követő gázévben is.
A szerződéses biztosíték feltöltésére vonatkozó kötelezettség teljesítésről a
rendszerhasználónak a feltöltést követő 2 (kettő) banki napon belül hitelt érdemlően
tájékoztatnia kell a Földgázelosztót.
Számlázás általános rendje:
Elosztási átalánydíj: a számlázás havonta történik a tárgyhó első napját megelőző 8 naptári
nappal; a számla esedékessége a tárgyhó első napja.
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Elosztási alapdíj: a számlázás havonta történik a tárgyhó első napját megelőző 8 naptári
nappal; a számla esedékessége a tárgyhó első napja.
Elosztási kapacitásdíj: a számlázás havonta történik a tárgyhó első napját megelőző 8 naptári
nappal; a számla esedékessége a tárgyhó első napja.
Fizetési határidők:
Eltérő megállapodás hiányában a fizetési határidő a csatlakozási díj vonatkozásában alapdíjas
felhasználó esetében a számla keltétől számított 15 naptári nap, teljesítménydíjas felhasználó
esetében a számla keltétől számított 15 naptári nap; az elosztási alap- és forgalmi díj, az
elosztási kapacitásdíj számla esetében is a számla keltétől számított 8 naptári nap, míg a
korrekciós elszámolás esetében a számla keltétől számított 15 naptári nap.
Késedelmes fizetés jogkövetkezményei:
Amennyiben a rendszerhasználó a felszólítás kézhezvételét követő két (2) banki napon belül
nem rendezi számlatartozását, a földgázelosztó lehívja a szerződéses biztosítékot.
Panaszeljárás:
A panaszeljárás a jogsértés bekövetkezését követő három éven túl nem indítható meg. E
határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
Elosztói csatlakozási szerződés (6. a. mell.):
A szerződésminta kiegészítésre került a második csatlakozó vezeték építése esetén
szükséges adattartalommal.
Elosztói csatlakozási szerződés (6. b. mell.):
A földgázelosztó a gázigénylő részére visszatérítésre abban az esetben köteles, ha az
üzembe helyezést követő 2 egymást követő teljes gázévben a beruházás tervezésekor
figyelembe vett kapacitásigény (vásárolt kapacitás) teljes mértékben lekötésre és legalább a
gázévente tervezett mennyiség átvételre kerül. Amennyiben a felhasználási helyet
rendszerhasználó látja el, akkor a kapacitáslekötés vizsgálatánál a rendszerhasználó által
lekötött éves kapacitást kell figyelembe venni.
Rendszerhasználati szerződés (6. d. mell.):
Változott a földgázelosztó által elfogadott szerződéses biztosítékok köre. A rendszerhasználó
- kivéve, ha a 2019. július 8. előtt megkötött rendszerhasználati szerződése ettől eltérő
rendelkezést tartalmaz - szerződéses biztosítékként bankgaranciát vagy óvadékot köteles
nyújtani a földgázelosztó részére.
Rendszerhasználati szerződés általános szerződési feltételei (6. d. 2. mell.):
Változott a földgázelosztó által elfogadott szerződéses biztosítékok köre. A rendszerhasználó
- kivéve, ha a 2019. július 8. előtt megkötött rendszerhasználati szerződése ettől eltérő
rendelkezést tartalmaz - bankgaranciát vagy óvadékot nyújthat szerződéses biztosítékként a
földgázelosztó részére.
Általános tájékoztató az NKM Földgázhálózati Kft. által végzendő műszaki-biztonsági
ellenőrzésről (10. függ.):
Átvezetésre kerültek a jogszabályi változások, és az azokból eredő társasági
folyamatváltozások.
A 2019. július 8. napjától hatályos egységes szerkezetbe foglalt földgázelosztási
üzletszabályzat és a részét képező általános szerződési feltételek teljes terjedelmükben
elérhetők az NKM Földgázhálózati Kft. honlapján (www.nkmgazhalozat.hu/Dokumentumtar),
valamint a Társaság ügyfélszolgálati irodáiban.
NKM Földgázhálózati Kft.
2/2

