
 
 

 

MEKH által jóváhagyott Üzletszabályzat főbb módosításai 

 

 

I. TÁRSASÁGUNK NÉVVÁLTOZÁSA 

 

A tulajdonosváltás miatt módosításra került Társaságunk neve, valamint a webes 

és az e-mail elérhetőségek. 

 

 

II. SZERZŐDÉSEKKEL KAPCSOLATBAN 

 

1. Csatlakozási, Elosztóhálózat-használati és Rendszerhasználati szerződés 

 A szerződésminták és igénybejelentések pontosításra kerültek a 

szerződéses alapadatok, az aláírások, adatvédelmi rendelkezések 

tekintetében, amellyel egyidejűleg a szerződések tartalma és a törzsszöveg 

szerződéses leíró rész is ellenőrzésre került.  

2. Rendszerhasználati szerződés módosítása 

 A számlák kibocsátására a Rendszerhasználó kifejezett hozzájárulása esetén 

elektronikus számla, azaz e-mailben megküldött PDF számla formában kerül 

sor, a Rendszerhasználó által a jelen szerződés 1. pontjában megadott e-

mail címre történő megküldéssel. 

 A szerződéses biztosíték minimum összege 1 270 000.- HUF. 

 A rendszerhasználó sorozatos szerződésszegése esetén (például, ha 

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. 

3. Elosztóhálózat-használati szerződés 

 Aktualizálásra került a szerződés írásba foglalásának folyamata. 

4. Csatlakozási szerződés 

A csatlakozási szerződés az alábbi bekezdésekkel egészült ki. 

 „Ha a fejlesztés aktivált költsége nagyobb, mint a fejlesztés becsült összege, 

akkor az Elosztó az aktivált költséggel újraszámolja a fejlesztés becsült 

teljes összegét (B) és a csatlakozási díjat. Gázigénylő kötelezettséget vállal 

arra, hogy az eredetileg megfizetett és az újraszámolt költségek közötti 

különbséget az Elosztó értesítésétől számított 30 napon belül az Elosztó 
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részére megfizeti.  Az Elosztó a teljesítés igazolás során megfelelő módon 

dokumentálja a többletköltségek okát.” 

 „A csatlakozási szerződés 2. pontjában szereplő, csatlakozási díj 

megfizetésével összefüggő rendelkezései a gázigénylő által aláírt 

szerződéstervezet Elosztó általi kézhezvételének napján hatályosulnak 

azzal, hogy a csatlakozási szerződés további rendelkezései hatályba 

lépéséhez a csatlakozási díj Elosztó pénzforgalmi számláján történő 

jóváírása is szükséges. Amennyiben a csatlakozási szerződést annak 

kézhezvételétől számított 30 napon belül a gázigénylő (vagy képviselője) 

aláírva nem küldi vissza, vagy a szerződés szerinti csatlakozási díjat nem 

fizeti meg, az Elosztó ajánlati kötöttsége megszűnik.” 

 „A szerződésszegés jogkövetkezményeit az Elosztó Üzletszabályzatának 8. 

b) i) pontja, a vonatkozó kötbérek mértékét az Elosztó Üzletszabályzatának 

8. számú melléklete tartalmazza.” 

 Módosítások történtek még a nyomásszabályozók tulajdonjogában, azaz, 

hogy ebben a felek megállapodnak. 

 

 

III. JOGSZABÁLY VÁLTOZÁS MIATTI MÓDOSÍTÁSOK 

 

1. Az egyszerűsített készülékcsere és egyéb témák módosításra kerültek, a régi 

NGM rendelet hatályon kívül helyezése miatt. 

2. Csatlakozást könnyítő szabályok rögzítésre kerültek a GET 89/A. § alapján. 

3. A VHR 2020.09.01.-n hatályba lépő módosításaiból átvezetésre került: 

 Adatcsere Bizottság és Adatcsere-ellenőrzési Testület definíciója. 

 Az Üzletszabályzatot évente kell felülvizsgálni. 

 Az egybefüggő telephely definíciójának kiegészítése. 

4. Csúcskihasználási óraszám meghatározásának leírása új függelékbe került. 

5. Megjelenítésre került a 11/2016. MEKH rendelet 47. § (2) bekezdésében szereplő 

előírás, miszerint a csatlakozási díjak gázév kezdetétől a GET 104/B. § (2) 

bekezdés b) pontja szerinti módszertani útmutatójában megállapított működési 

költségekre vonatkozó inflációs mutatóval kumuláltan megnövelhetőek. 

6. Kiegészítésre kerültek az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó előírások a 

GET 63/B. § módosítása okán.  

7. A Fogyasztóvédelmi hatóság eljár a lakossági fogyasztók ügyeiben azzal, hogy 

2020. március 1-jétől megszűnt a fellebbezés lehetősége, közvetlenül bírósági 

úton lehet jogorvoslattal élni a fogyasztóvédelmi hatóság döntése ellen (egyfokú 

eljárás). 
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IV. FOLYAMATOK 

 

1. Módosításra került a szerződés nélküli vételezés jogkövetkezménye, ami kötbér 

helyett szankcionális pótdíj lett. A pótdíjszámítás alapjául a kiegyensúlyozó árak 

kerülnek figyelembe vételre az ESZ ár alkalmazása helyett. 

2. Kiegészítés: Nem minősül az Üzletszabályzatban szabályozott igénybe-

jelentésnek a nem a Get. hatálya alá tartozó fél elosztóvezeték fejlesztési- vagy 

átalakítási igénye (pl. útépítési, egyéb építési beruházások kapcsán szükségessé 

váló gázvezeték áthelyezés, átalakítás stb.). Az ilyen igények kielégítéséről a 

felek a polgári jog szabályai szerint állapodnak meg.   

3. Kiegészítés: Abban az esetben, ha a gázigény nem az igénybejelentő kizárólagos 

tulajdonában lévő gázvezetéken keresztül szolgálható ki azaz a csatlakozási pont 

és a felhasználási hely között olyan vezetékre köt rá amely nem az ő 

tulajdonában van (pl. társasházi közös tulajdonú csatlakozó vezeték, telephelyi 

vezetékek) akkor az igénybejelentőnek - a jelen Üzlet-szabályzat 4. sz. 

mellékletében szereplő, valamint a földgázelosztó honlapján közzétett 

formanyomtatvány kitöltésével és - társasház esetén - a társasházi közös 

képviselővel történő együttes aláírásával - nyilatkoznia kell arról, hogy a 

csatlakozáshoz szükséges felhatalmazásokkal teljes körűen rendelkezik.   

4. A vásárolt kapacitással kapcsolatos szabályok kiegészítésre kerültek a vásárolt 

kapacitás kezelésére vonatkozóan. 

5. Kiegészítésre kerültek az ajánlott vagy ajánlott-értivevényes küldemények 

kézbesítésének sikertelenségének esetei. 

6. A gázigénylő részéről az elosztói csatlakozási szerződésszegés azon esetében, 

amely során a csatlakozási díj/hálózatfejlesztési hozzájárulás megfizetésének 

elmulasztása vagy késedelmes teljesítése történik, az egyik jogkövetkezmény 

az, hogy az elosztó a csatlakozási szerződéstől eláll. Ezen rendelkezés kiegészült 

azzal, hogy az elosztó abban az esetben állhat el a szerződéstől, ha a késedelem 

a harminc napot meghaladja. 

 

V. EGYÉB 

 

1. Energetikai törvénycsomag alapján javításra került, hogy a rendszerhasználati 

díjak MEKH határozatban lesznek kiadva. 

2. Földgáz Elégedettségi Felmérés elnevezése és tartalma aktualizálásra került. 
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3. Aktualizálni kellett a védendő fogyasztókra vonatkozó fejezetet a jogszabályhoz 

igazodva (pl: A védendők nyilvántartásának szabályai módosultak a szociális 

rászorultság terén). 

4. Jogszabályi hivatkozások ellenőrzése a teljes anyagban. 

5. A WEB-es igénybejelentést szerepeltetése. 

6. Az 1-es melléklet (vezetékadatok) aktualizálásra került a 2021. januári 

adatokkal. 

7. A 3-as melléklet kiegészítésre került az ügyfélszolgálatok címével és nyitva 

tartásával. 

8. A Földgázelosztó által az ügyfélszolgálati irodákban közzéteendő 

dokumentumok aktualizálása a Vhr. 52. § alapján. 

9. Kiegészítés: A felhasználók rendelkezésére álló, nyilvántartásba vett 

gázszerelők névsora a Magyar Mérnöki Kamara weboldalán, a Gázszerelők 

nyilvántartása menüpontban található. 

10. Szabványszámok aktualizálása. 


