1. számú függelék
A társaság szervezeti felépítése

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
Szervezeti felépítése
2010. 04. 01-től

Üzemi Tanács

-

Ügyvezető

Szakszervezeti Bizottság

Hálózatgazdálkodási
igazgatóság

főmunkatárs
hegesztési felelős
jogtanácsos
menedzser asszisztens
minőségirányítási vezető

Hálózati
igazgatóság

Hálózati
értékesítési osztály

Hálózatberuházási
osztály

Tervfelülvizsgáló és
ellenőrző osztály

Tervfelülvizsgáló
csoport

Gázmérési és
ellenőrzési osztály

Minőségellenőrző
csoport

Mérési adatkezelési
csoport
Mérési rendszereket
üzemeltető csoport

Hálózatüzemeltetési osztály

Mérőellenőrzési csoport

Diszpécserközpont

Hálózati üzem

Nyomásszabályozó üzem

Szolgáltatási osztály
-

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. földgáz elosztási Üzletszabályzat – 2010.

központi előkészítő és adminisztráció
északi telephely
déli telephely (és sülysáp)
budai telephely

Hálózatberuházási
csoport

Hálózatfejlesztési
csoport

1

2. sz. függelék
Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

Az Üzletszabályzat végrehajtása során különös jelentőséggel bíró jogszabályok,
szabványok, belső utasítások

Jogszabályok:
-

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (Ptk.)

-

2008. évi XL. törvény a földgázellátásról (GET)

-

19/2008. (I.30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról

-

2003. évi LXXXVIII. törvény az energiaadóról

-

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

-

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
végrehajtásáról

-

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról

-

1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról

-

1991. évi XLV. törvény a mérésügyről

-

127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról

-

28/1994. (X. 28.) IKM rendelet a gázszolgáltatónak, a gázértékesítőnek és a
villamosenergia-szolgáltatónak
a
fogyasztók
társadalmi
érdekképviseleti
szervezeteivel való együttműködéséről

-

91/2007. (XI.20.) GKM rendelet a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási
díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási és a felügyeleti díj fizetésének
szabályairól

-

31/2009. (VI.25.) KHEM rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról

-

81/2003. (XII.10.) GKM rendelet a földgáztárolókhoz, a szállítóelosztóvezetékekhez való hozzáférésnél elsőbbséget élvező fogyasztókról

-

86/2003. (XII.16.) GKM rendelet
adatszolgáltatásainak rendjéről

-

89/2003. (XII.16.) GKM rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység
során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és
vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről

az

egyes
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2. sz. függelék
Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

-

11/2004. (II.13.) GKM rendelet a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói
berendezésekre vonatozó műszaki-biztonsági előírásokról

-

A Gáz Csatlakozó Vezetékek és Fogyasztói Berendezések létesítési és üzemeltetési
Műszaki-Biztonsági Szabályzata

-

12/2004 (II.13.) GKM rendelet a földgázellátásban műszaki-biztonsági szempontból
jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról

-

80/2005.(X. 11.) GKM rendelet a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és
a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről

-

96/2005. (XI.4.) GKM rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos
építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól

-

105/2005. (XII.19.) GKM rendelet a földgáz árszabályozásának kereteiről

-

129/2005. (XII.29.) GKM rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
egyes műszaki biztonsági közigazgatási eljárásainak és igazgatási jellegű
szolgáltatásainak díjairól

-

28/2006 (V.15.) GKM rendelet a gázszerelők nyilvántartásáról

-

74/2006. (X.31.) GKM rendelet az együttműködő földgázhálózat fejlesztéséért
szedhető csatlakozási díjról

Szabványok:
-

MSZ.1648: Közszolgáltatású, vezetékes földgáz

-

MSZ 09-740011-5/84: Gázszagosítás. Közszolgáltatású
ellenőrzése és az ellenőrzés dokumentálása

gázok

szagosításának

Belső utasítások:
-

Ügyvezetői Utasítás a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. Környezetvédelmi Szabályzatáról

-

Ügyvezetői Utasítás a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. Etikai Kódexének hatályba
léptetéséről
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3. sz. függelék
Az érdek-képviseleti szervezetek felsorolása

Érdekképviseleti szervezetek
1.

Ipari Energiafogyasztók Fóruma
Cím: 1137 Budapest, Jászai Mari tér 6. II/14.

2.

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége
Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 14.

3.

Magyar Energiafogyasztók Szövetsége
Cím: 1027 Budapest, Fő u. 68.

4.

Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége
Cím: 1072 Budapest, Klauzál tér 4. I. em. 4.

5.

Magyar Önkormányzatok Szövetsége
Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

6.

Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége
Cím: 1116 Budapest, Barázda u. 20.-30.

7.

Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége
Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 1-3.

8.

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
Cím: 1012 Budapest, Logodi u. 22-24.

9.

Társadalmi Unió, Civil Szervezetek Országos Tömörülése
Cím: 1091 Budapest, Üllői út 51.

10.

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
Cím: 1067 Budapest, Teréz körút 23. I./1.

11.

Vezetékes Energiafelhasználók Szövetsége
Cím: 6726 Szeged, Magdolna u. 20.
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4. sz. függelék
A társasági azonosító bemutatása

MEGBÍZÓLEVÉL
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. és a «Vállalkozó» között létrejött Megbízási
Szerződés alapján megbízást adok
Név: «név»
(személyi igazolvány száma: «igazolvány szám»),
a «Vállalkozó» munkatársa számára, hogy «dátum-tól» a FŐGÁZ
Földgázelosztási Kft. részére a társaság gázfogyasztóinál a Budapest «kerület
számok» kerületeiben, valamint «település nevek» helységekben az egyetemes
szolgáltatási szerződés megkötése előtt a gázmérőt, a nyomásszabályozót és a
csatlakozó vezetéket felülvizsgálja, ellenőrizze, a meglévő állapotról digitális fotót
készítsen, a gázmérőt leolvassa, az ellenőrzésről jegyzőkönyvet vegyen fel és a
egyetemes szolgáltatási szerződéshez kapcsolódó – szolgáltatónak átadandó –
dokumentumokat átvegye.
A megbízás «dátum-ig», a «”sorszám”» sorszámú arcképes igazolvánnyal együtt
érvényes.
A megbízólevél készpénz felvételére nem jogosít.

Budapest, «dátum»

…………………………………….
(FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
képviseletében eljáró személy aláírása)

..……………………………………
(FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
képviseletében eljáró személy aláírása)
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4. sz. függelék
A társasági azonosító bemutatása

MEGBÍZÓLEVÉL
A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. a «Vállalkozó-t» bízta meg
Budapest, Pécel, Piliscsaba, Pilisjászafalu, Nagykáta, Káva, Pánd,
Sülysáp, Szentlőrinckáta, Tóalmás, Bénye, Gomba, Úri,
Jászfelsőszentgyörgy, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápióság és
Tápiószecső településeken lévő háztartási és kisebb, nem
háztartási árszabással vételező fogyasztók gázmérőinek éves
leolvasásával.
Jelen megbízólevél felmutatója megbízásunk alapján jogosult a
felhasználási helyeken felszerelt gázmérők azonosítására, mérőállás(ok)
leolvasására, rögzítésére és arról digitális fényképfelvétel készítésére,
továbbá a gázmérők és azok jogi zárainak (plombák) ellenőrzésére.
A megbízólevél készpénz felvételére nem jogosít.
A megbízólevél kizárólag eredeti – nem fénymásolt – aláírással ellátva, és
a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. által kiállított, alábbi adatokat tartalmazó
fényképes igazolvánnyal együtt «dátum-ig» érvényes.
Megbízott neve: «név»
Fényképes igazolvány sorszáma: «sorszám»

Budapest, «dátum»

…………………………
(FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
képviseletében eljáró személy aláírása)

…………………………
(FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
képviseletében eljáró személy aláírása)

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. földgáz elosztási Üzletszabályzat – 2010.

3
4. sz. függelék
A társasági azonosító bemutatása

IGAZOLVÁNY

Fénykép
helye

№ 0001

«név»
helyszíni felmérő,
aki a «vállalkozó» munkatársa, jogosult a
FŐGÁZ
Földgázelosztási
Kft.
elosztóhálózatáról
ellátott
fogyasztók
csatlakozó vezetékeinek, gázmérőinek
ellenőrzésére, illetve a meglévő állapotról
digitális fotó és jegyzőkönyv készítésére.

Az igazolvány a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. által kiállított
megbízólevéllel együtt, «dátum-ig» érvényes
Az igazolvány felmutatójának személye az éjjel—nappal hívható
06-1-477-1300 telefonszámon azonosítható be.
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4. sz. függelék
A társasági azonosító bemutatása

IGAZOLVÁNY

Fénykép
helye

№ 0001

«név»
gázmérő leolvasó,
aki a «vállalkozó» munkatársa, jogosult a
FŐGÁZ
Földgázelosztási
Kft.
elosztóhálózatáról
ellátott
fogyasztók
gázmérőinek leolvasására, illetve a
gázmérők számlálószerkezetéről digitális
fotó készítésére.

Az igazolvány a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. által kiállított
megbízólevéllel együtt, «dátum-ig» érvényes
Az igazolvány felmutatójának személye az éjjel—nappal hívható
06-1-477-1300 telefonszámon azonosítható be.
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5. sz. függelék
Ténymegállapító jegyzőkönyv tartalmi elemei

1

A felhasználási helyen tapasztalt szerződésszegő magatartás vélelmezése esetén
felveendő ténymegállapító jegyzőkönyv tartalmi követelményei
I. Fejléc
1. Megnevezés
a, Ellenőrzési jegyzőkönyv
(szabálytalan gázvételezés vélelmezése)
b, Az ellenőrzés oka
(hitelesítési mérőcsere, célzott helyszíni
ellenőrzés, mérőleolvasás, stb.)
2. Azonosító adatok
a, Engedélyes megnevezése
b, Engedélyes logója
c, jegyzőkönyv előre nyomtatott sorszáma
II. A jegyzőkönyvfelvétel időpontja
III. Felhasználási hely azonosító adatai
1. Postai cím

IV. Felhasználó azonosító adatai
1. Név
2. Üzleti partnerszám
3. Lakcím
4. Egyéb elérhetőség

(év, hónap, nap)

(irsz, település, utca, házszám, emelet,
ajtó)

(szerződés szerint)
(számmal)
(irsz, település, utca, házszám, emelet,
ajtó)
(telefonszám)

V. Jelenlévők azonosító adatai
1. Engedélyesi részről
a, Ellenőrzést végzők neve
b, Ellenőrzést végzők azonosító száma (engedélyes alvállalkozója)
2. Felhasználói részről
a, Képviselői minőség
b, Képviselő neve
c, Képviselő címe*
d, Képviselő anyja neve
e, Képviselő születési helye, ideje
3. Felhasználó vagy képviselőjének
hiányában tanú
(neve, címe, aláírása)
VI. Mérőberendezés elhelyezésére vonatkozó megállapítások
(ingatlanon belül/kívül)
1. Mérőberendezés elhelyezkedése
2. Ingatlanon belüli elhelyezkedés
3. Ingatlanon kívüli elhelyezkedés
(zárható/nem zárható szekrény)
VII. Felülvizsgálati eredmények
1. Fogyasztásmérőre vonatkozóan
a, Típusa
b, Gyári száma
c, A gázmérő névleges teljesítménye (m3/h)
d, A gázmérő gyártási éve
e, Hitelesítési éve
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5. sz. függelék
Ténymegállapító jegyzőkönyv tartalmi elemei

2
f, A számláló állása
g, Állapota
h, MKEH zárópecsét(ek) a mérőn
i, Engedélyesi jogi zárak a mérőkötésen
j, Engedélyesi jogi zár a kerülő vezetéken
2. Nyomásszabályozóra vonatkozóan
a, Típusa
b, Gyári szám
c, Feltárt hiányosság leírása

VIII. Felhasználási hely jellegére vonatkozó adatok
1. Felhasználási hely jellege
(lakás, üdülő, garázs,stb.)
2. Beépített felhasználói berendezések:
a, Megnevezése
(típus, teljesítmény)
b, Mennyisége
c, Teljesítménye
(kW)
IX. Jegyzőkönyv felvételének oka
1. Vizsgálat eredménye
2. Vizsgálati részletes megállapítások
3. Gázmérő ábra

(részletes, indokolt szöveges leírás)

X. Felülvizsgálatot végzők által megtett intézkedések
1. Leszerelt gázmérő adatai
a, Azonosító száma
b, A csomagolást lezáró plomba azonosítója
2. Fényképfelvételek száma
3. Helyszíni intézkedések
(jogi zár pótlás, gázmérőcsere,
szolgáltatás megszüntetése, stb.)
XII. Aláírások
Felülvizsgálatot végzők
Felhasználó képviselője
XIII. Lábléc
1. Résztvevők szignója
a, Vizsgálatot végző
b, Felhasználó vagy képviselője
2. Oldalszám

(minden oldalon)
(minden oldalon)
(összes és az aktuális oldal jelzésével)

XIV. Engedélyesi tájékoztatások (jegyzőkönyv hátoldalán)
1. Kapcsolattartó megnevezése
2. Kapcsolattartó elérhetősége
3. Panaszkezelés rendje
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Sorszám

Státusz
Felhasználó
neve

Kereskedő
megnevezése

új igény

A
A

Felhasználási hely adat

szerződés
felmondás

POD

fogyasztási hely
azonosító
(amennyiben ismert)

szürkével jelölt adatok megadása a rendszerhasználó részér
fehérrel jelölt adatokat a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. adja meg

megjegyzés: a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. a kereskedőváltás napját megel
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Felhasználási hely adatai

December

November

házszám

Október

utca

Szeptember

felhasználási
irányítós
hely
helység
zám
megnevezés

Július

Szerződéses Átadóá
időszak
llomás

Augusztus

Igényelt gázmennyiség havi bontásb

használó részéről kötelező
ztási Kft. adja meg

s napját megelőző 8. nap után ezen időpontra vonatkozó elosztási szerződésmódosítási igényt n

lyzat - 2010.

Június

Május

Április

Március

Február

Január

zmennyiség havi bontásban [m3]

Téli fogyasztási
Szezonális
Napi
Igényelt éves
időszakra
lekötött órai csúcskapa
lekötött órai
gázmennyiség Profil csoport
csúcskapacitás
citás
[MJ/év]
csúcskapacitás
(MJ/h)
[MJ/nap]
(MJ/h)

módosítási igényt nem fogad be.

Teljesítmények korlátozási besorolása [m3/óra]

Gázmérő(k)
Mérők névleges
összteljesítménye
[m3/h]

Névleges
Gyártási
telj.
száma
[m3/h]

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VII.-eshez
szükséges
időtartam
(órában)

VIII.

esorolása [m3/óra]

Nem
korlátozható Összesen
mennyiség

