TÁJÉKOZTATÓ
az NKM Földgázhálózati Kft. Földgázelosztási Üzletszabályzatán átvezetett
módosításokról
Az NKM Földgázhálózati Kft. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) a jogszabályi
előírásoknak megfelelően módosította a földgázelosztási üzletszabályzatát, melyet a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2018. június 29. napján jogerőssé vált
8662/2018. 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:
- Gázfogyasztó készülékcsere esetén az elkészült gázszerelés műszaki-biztonsági
ellenőrzését a kezdeményező a tervezőnél köteles kezdeményezni. 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 műszakibiztonsági szempontú ellenőrzését olyan tervezőmérnök végezheti, aki a
tevékenység végzésének időtartama alatt rendelkezik legalább évi 5 000 000 Ft
értékű felelősségbiztosítással.
- 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 Földgázelosztó a kiviteli tervet és az ellenőrzésről
készült jegyzőkönyv egy példányát köteles megőrizni.
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
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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.

Gáztömörségi felülvizsgálat
- A megszűnt műszaki-biztonsági felülvizsgálat helyébe a szivárgásellenőrzéssel
végzendő gáztömörségi felülvizsgálat lépett.
- A fogyasztói főelzáró karbantartása és javítása, valamint a csatlakozóvezeték és a
fogyasztói vezeték 10 (tíz) évenkénti, a csatlakozási nyomás névleges értékén
szivárgás-ellenőrzéssel végzett gáztömörségi felülvizsgálata a Földgázelosztó
kötelessége saját költségén. Az ingatlan tulajdonosa a felülvizsgálat elvégzését
köteles lehetővé tenni a Földgázelosztó vagy megbízottja számára.
- A 10 (tíz) 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.
- A csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték 10 (tíz) évenként esedékes,
szivárgásellenőrzéssel végzendő gáztömörségi felülvizsgálatát a Földgázelosztó a
tervezett fűtési idényen kívüli időpontban végezheti el, amely időpontot megelőzően
legalább 60 (hatvan) nappal köteles értesíteni erről a felhasználót.
- A Földgázelosztó a gáz csatlakozóvezetékek és fogyasztói vezeték 10 (tíz) évenként
esedékes, szivárgásellenőrzéssel végzendő gáztömörségi felülvizsgálatának
időpontjáról és a felülvizsgálat eredményéről nyilvántartást vezet.
2. sz. melléklet: Ügyfélszolgálati irodák felsorolása, azok nyitvatartása
- Változott az egyes ügyfélszolgálati irodák helyszíne, nyitvatartási ideje.
3. sz. melléklet: Telefonszámok, postacímek, egyéb elérhetőségek
- Változtak a társaság ügyfélszolgálati, valamint a gázömlések és üzemzavarok
bejelentésre szolgáló telefonszámai.
6. a., 6. b. és 6. e. sz. melléklet: Elosztói csatlakozási szerződésminták
- A szerződésminták az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 2018. május 25-i
hatályba lépése miatt kiegészítésre kerültek néhány adatvédelmi rendelkezéssel.
6. c. 1. sz. melléklet: Általános Szerződési Feltételek Elosztóhálózat-használati
szerződéshez
- Az ÁSZF az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 2018. május 25-i hatályba
lépése miatt kiegészítésre került néhány adatvédelmi rendelkezéssel.
6. d. 2. sz. melléklet: Általános Szerződési Feltételek Rendszerhasználati szerződéshez
- Az ÁSZF az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 2018. május 25-i hatályba
lépése miatt kiegészítésre került néhány adatvédelmi rendelkezéssel.
6. d. 3. sz. melléklet: Korrekciós elszámolási szerződés
- A szerződésminta az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 2018. május 25-i
hatályba lépése miatt kiegészítésre került néhány adatvédelmi rendelkezéssel.
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5. sz. függelék: Ténymegállapító jegyzőkönyv tartalmi elemei
- A ténymegállapító jegyzőkönyv tartalmi elemeinek felsorolása helyett a társaság az
üzletszabályzat részévé tette a szabálytalan vételezés gyanújával érintett
felhasználási helyeken kitöltésre kerülő űrlapot.
Az Üzletszabályzat hatályba lépésének időpontja: 2018. június 29.
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