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I
I.1

ÁLTALÁNOS RÉSZ
AZ ÜZLETSZABÁLYZAT CÉLJA ÉS TÁRGYA

Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság)
Üzletszabályzatának célja, hogy meghatározza a Társasággal szerződéses kapcsolatba
kerülő piaci szereplők számára a Társaság által - az együttműködő földgázrendszeren nyújtott szolgáltatásokra és azok igénybevételére vonatkozó általános biztonsági, műszaki,
kereskedelmi, mennyiség és minőség elszámolási, valamint a fizetési szerződéses
feltételeket, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit.
Az Üzletszabályzat a Társaság működésével kapcsolatban részletesen szabályozza a
Társaság kötelezettségei teljesítéseként nyújtott, illetve igénybe vett szolgáltatásainak
részletes tartalmát és feltételeit.
A Társaság a Magyar Energia Hivatal (jogutódja: Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal, a továbbiakban Hivatal) 2012. június 28-án kelt 630/2012. számú
határozatában kiadott szállítási rendszerüzemeltetetői működési engedély alapján végzi a
tevékenységét, továbbá ellátja az együttműködő földgázrendszer rendszerirányítási és
koordinációs feladatait is.

I.2

AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA

Az Üzletszabályzat hatálya kiterjed a Társasággal a vonatkozó jogszabályok alapján kötött
szerződésekre és megállapodásokra.
A szerződések megkötésére a vonatkozó jogszabályokban, különösen a Bizottság (EU) a
földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó
üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 984/2013/EU rendelet hatályon kívül
helyezéséről 2017/459 rendeletében (továbbiakban: CAM NC), a Bizottság (EU) az
összehangolt földgázszállítási tarifaszerkezetekre vonatkozó üzemi és kereskedelmi
szabályzat létrehozásáról szóló 2017/460 rendeletében (továbbiakban: TAR NC), a Bizottság
312/2014/EU Rendelete a gázszállításirendszer-üzemeltetők közötti rendszeregyensúlyozásra
vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról (BAL NC), a földgázellátásról
szóló 2008. évi XL. törvényben (továbbiakban: GET), a 2008. évi XL. törvény
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendeletben (továbbiakban:
Vhr.), a Hivatal elnökének 8/2016. (X. 13.) MEKH rendeletében a földgáz rendszerhasználati
díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól
(továbbiakban: Keretrendelet), a Hivatal elnökének 11/2016. (XI.14.) MEKH rendeletében a
rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának
szabályairól (továbbiakban: Áralkalmazási rendelet), a Hivatal elnökének 13/2016. (XII. 20.)
MEKH rendeletében a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak
mértékéről (továbbiakban: Tarifarendelet), a Hivatal elnökének további rendeleteiben, valamint
közigazgatási hatósági eljárásában kiadott határozataiban, a Magyar Földgázrendszer Üzemi
és Kereskedelmi Szabályzatában (továbbiakban: ÜKSZ), a Kapacitáslekötési Platform
Működési Szabályzatban, valamint azok módosításaiban foglalt előírások az irányadóak.
A szerződések nem állhatnak ellentétben az Üzletszabályzat előírásaival, az Üzletszabályzat
tartalmát, hatályát és hatáskörét nem módosíthatják, és nem szűkíthetik. A Társaság ezért,
mint a jelen Üzletszabályzat hatálya alá tartozó szerződések ajánlattevője a szerződéskötésre
irányuló ajánlatok elfogadásának lehetőségét kifejezetten csak az ajánlatban szereplő
feltételekre korlátozza. Nem válnak a szerződés(ek) részévé az ajánlattól eltérő, vagy azt
kiegészítő jognyilatkozatok.
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Az Üzletszabályzat a GET vonatkozó bekezdése alapján a Hivatal jóváhagyásával lép
hatályba.
A Társaság jogosult Üzletszabályzatának módosítására:
(a)
(b)
(c)
(d)

meglévő szolgáltatásainak üzletpolitikai vagy egyéb okból történő megszüntetése,
illetve jellegük megváltoztatása
új szolgáltatások bevezetése
a földgázszállítási és a rendszerirányítási tevékenységét érintő, hatályban lévő
jogszabályok módosulása, illetve
új jogszabályok hatályba lépése esetén.

A Társaság az Üzletszabályzat módosításának javaslatát a Hivatalnak nyújtja be
jóváhagyásra.
A Társaság a jóváhagyott Üzletszabályzatot az ügyfélforgalom számára elérhető módon
elhelyezi és kérésre bárkinek rendelkezésére bocsátja, valamint internetes honlapján
hozzáférhetővé teszi.
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I.3

FOGALMAK

I.3.1

MÁS JOGSZABÁLYOKBAN ÉS EGYÉB FORRÁSOKBAN DEFINIÁLT,
KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK

1.
2.

Megnevezés
Aktív rendszerhasználó
Aktív rendszerüzemeltető

3.

Aukciós Eredmény Visszaigazolás

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Betáplálási – kiadási pont
Egyoldali nominálás
Egyoldali nominálás értesítés
Egyensúlytartási szolgáltatás
Együttműködő földgázrendszer
Elszámolási mérés (elszámolási alapadat)

10. Elszámoló ár

SZABÁLYZAT
KLP MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZAT

13. Központi Szerződő Fél
14. Engedélyes
15. Felhasználó

37.
38.
39.
40.
41.

GET
ÜKSZ
ÜKSZ
ÜKSZ
GET
GET
KLP MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZAT

12. Elszámoló díj

36.

SZABÁLYZAT

KLP MŰKÖDÉSI

11. Elszámoló egységár

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Definíció helye
ÜKSZ
ÜKSZ
KLP MŰKÖDÉSI

ÜKSZ
GET
GET

Forráshiány
Földgáz
Földgáz-kereskedelem
Földgáztárolás
Földgáztermelő
Földgázszállító rendszeri mérési hiba
Földgázszállítás
Gázátadó állomás
Gázév
Gáznap
Jogcím átvezetési szolgáltatás
Kapacitásaukció
Kapacitásátállítás
Kiegyensúlyozó földgáz
Kiegyensúlyozási pótdíj
Korlátozás
Közvetlen szállítóvezetéki felhasználó
Lekötött kapacitás (lekötött szállítások, kapacitáslekötés)
Magyar Gázkiegyenlítési Pont (továbbiakban: MGP)
Másodlagos kapacitás-kereskedelem
Minőség Elszámolási Rend
(MER)
Nem szállítási szolgáltatások
Nominálás
Passzív rendszerhasználó
Passzív rendszerüzemeltető
Rendszerhasználó

ÜKSZ
GET
GET
GET
GET
ÜKSZ
GET
GET
GET
GET
ÜKSZ
ÜKSZ
CAM NC
GET
Vhr
GET, ÜKSZ
ÜKSZ
GET
Vhr
GET
ÜKSZ
TAR NC
GET
ÜKSZ
ÜKSZ
GET
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Rendszerhasználati szerződés
Rendszerirányítás
Rendszerüzemeltető
Szabad kapacitás
Szállítási rendszerirányító
Szállítási szolgáltatások
Szállítóvezeték
Szervezett földgázpiac
Túlnominálás
Újrafelosztási eljárás
Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat
Üzemzavar

GET
GET
GET
GET
GET
TAR NC
GET
GET
CAM NC, ÜKSZ
ÜKSZ
GET
GET

I.3.2 AZ ÜZLETSZABÁLYZATBAN DEFINIÁLT FOGALMAK ÉS RÖVIDÍTÉSEK
(a)

Akadálymentesítés és védelembe helyezés:
A külső érdekből felmerülő földgázszállító vezeték és tartozékai kiváltása során a
megvalósítani kívánt létesítmény (pl. autópálya, út, vasút, ingatlanfejlesztésre kijelölt
terület stb.) nyomvonalát vagy területét érintő és/vagy keresztező szállítóvezeték és
tartozékainak feltárását, áthelyezését, szerelését, átalakítását, próbaüzemét és
üzembe helyezését, műszaki átadás-átvételét, használatba vételét, szükség esetén a
szolgalmi jog vagy vezetékjog alapítását és módosítását a beruházó költségére és a
Társaság javára, valamint a megszüntetendő vezeték és tartozék esetén a szolgalmi
jog törlését, beleértve a teljes körű földhivatali ügyintézést is, továbbá valamennyi
olyan járulékos tevékenységet kell érteni, mely biztosítja a földgázszállító vezeték és
tartozékainak változatlan műszaki színvonalon történő rendeltetésszerű és biztonságos
üzemeltetését a tulajdonosa (üzemeltetője) részére, valamint akadályoktól mentes
építési területet teremt a beruházó részére, mely alkalmas a megvalósítani kívánt
létesítmény megépítésének zavartalan lebonyolításához, és amelynek a célja a
földgázszállító vezeték és tartozékainak eredeti funkciójának helyreállítása.

(b)

Általános Szerződéses Feltételek (továbbiakban: ÁSZF):
A Társaság Általános Szerződéses Feltételeit tartalmazza, az ott felsorolt
Rendszerhasználati Szerződésekre, a Rendszerhasználati Keretszerződésekre, a
Csatlakozási szerződésekre, a kapcsolódó Rendszerüzemeltetővel, valamint a
Közvetlen szállítóvezetéki felhasználóval kötött Együttműködési Megállapodásokra
vonatkozóan, melyeknek elválaszthatatlan részét képezik.

(c)

Alternatív allokációs mechanizmus:
a) A CAM NC V. fejezet 30. cikke szerinti bővített (inkrementális) kapacitásra
vonatkozó eljárás
b) szomszédos harmadik – nem EU tagállam – országgal megvalósítandó
kapacitásbővítés esetén a Szabálykönyvben meghatározott feltételek szerinti
kapacitáskiosztási eljárás

(d)

Bővített (inkrementális) kapacitás:
a) A CAM NC V. fejezet 29. cikk és/vagy 30. cikk szerinti bővített kapacitásra
vonatkozó eljárás
b) szomszédos harmadik – nem EU-tagállam – ország(ok)gal megvalósítandó
határkeresztező kapacitásbővítésre vonatkozó ún. Open Season eljárás
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(e)

Egyedi kapacitáslekötési ügylet:
Kapacitáslekötésre vagy kapacitáslekötés módosítására vonatkozó elektronikus úton
létrejövő ügylet, amelyről szóló dokumentumok rögzíthetnek kapacitás aukció
eredményt; vagy túlnominálást; vagy kereskedőváltás, vagy kapacitás átadás, vagy
hálózati pont szétválasztás/összevonás miatti kapacitáslekötés változást; vagy
szűkületkezelési ügylet miatti kapacitásváltozást; vagy kapacitásátállítás miatti
kapacitásváltozást (4.1. melléklet 1.a - 1.e mellékletei)

(f)

Egyedi szűkületkezelési ügylet:
Az ÜKSZ vonatkozó pontja szerinti szűkületkezelési eljárásokra vonatkozó elektronikus
úton létrejövő ügylet (4.1. melléklet 1.d és 1.e melléklete)

(g)

Informatikai Platform (továbbiakban: IP):
Olyan, a Társaság üzemeltetésében lévő alkalmazás rendszer, a hozzátartozó
adatbázis kezelőkkel, amely a vonatkozó jogszabályok által előre definiált szabályok
alapján képes más rendszerekkel szabványos, kétirányú adatkapcsolatot létesíteni, s
amelyet a Rendszerhasználók, rendszerüzemeltetők és a Hivatal a hozzáférési
jogosultságuk alapján használnak.

(h)

Informatikai Platform Felhasználói Megállapodás (továbbiakban: IPFM):
Az Informatikai Platform használatának feltételeit rögzítő, a Társaság és az
Informatikai Platform felhasználója között létrejött megállapodás.

(i)

IP-igénybe vevő:
Az a gázipari szereplő, aki Informatikai Platform Felhasználói Megállapodás
aláírásával elfogadja az Informatikai Platform használatára vonatkozó szabályokat.

(j)

ipDATA:
Adathozzáférési felület, mely az Adatszolgáltatási Szerződés keretében vehető
igénybe. Elérése az IP rendszerből internet kapcsolattal, WEB technológiával
történhet.

(k)

Kapacitáslekötési Platform (Regional Booking Platform – RBP):
A Társaság által létrehozott és üzemeltetett elektronikus kapacitáskereskedelmi felület.

(l)

Kapacitáslekötési Platform Szabályzat (a Regional Booking Platform Működési
Szabályzata) (továbbiakban: KLP Működési Szabályzat)
A kapacitáslekötési és aukciós folyamatok működési szabályait, a rendszerhasználói
részvétel feltételeit, a szerződéskötés szabályait, a kapacitástermékeket, az
alkalmazott pénzügyi biztosíték rendszert, továbbá szerződő felek jogait és
kötelezettségeit tartalmazza.

(m)

Kereskedési Platform (továbbiakban: KP)
A GET 3. §. 44.(a) szerinti kereskedési felület.
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(n)

MOP (Maximum Operating Pressure):
Legnagyobb üzemi nyomás - Az a legnagyobb nyomás, amellyel a rendszer normál
üzemi körülmények mellett folyamatosan üzemeltethető.

(o)

Országos Telemechanikai Rendszer (továbbiakban: OTR):
Olyan telemechanikai rendszer, amely a gázipari objektumok és a szállított földgáz
mérési adatait és jelzéseit hírközlő hálózat segítségével, tartalékkal ellátott SCADA
központokban gyűjti össze, ahol azokat nagyteljesítményű, országos hálózatba kötött
számítógépeken dolgozzák fel és jelenítik meg, biztosítva ezzel a földgázszállító
rendszer távoli működtetését és felügyeletét, a szállított földgáz, valamint a
földgázszállító rendszerre telepített vezérlőeszközök technológiai adatainak,
állapotainak valamint mennyiségi és minőségi paramétereinek folyamatos, operatív
ellenőrzését.

(p)

OTR GW:
Az OTR elektronikus hozzáférési felülete, melyen adatszolgáltatás vehető igénybe az
Adatszolgáltatási Szerződés (4.9 melléklet) keretében.

(q)

Rendszerhasználati Keretszerződés:
A Rendszerhasználó és a Társaság között a Kapacitáslekötési Platformon aukciós
eljárás, valamint másodlagos kapacitásügylet eredményeképpen létrejött elektronikus
egyedi kapacitáslekötési ügyletekre, valamint a Kapacitáslekötési Platformon és az
Informatikai Platformon létrejött egyéb egyedi kapacitáslekötési ügyletekre irányadó
szerződéses feltételek.

(r)

Rendszerhasználati szerződések:
A GET 3. § 51. pontja szerint Rendszerhasználati szerződések:
A kapacitások lekötésére, földgázszállítási, szagosítási szolgáltatások igénybevételére,
a kiegyensúlyozó földgáz elszámolására, valamint egyensúlytartási szolgáltatás és a
jogcím átvezetési szolgáltatás igénybevételére, az Informatikai Platform használatára,
adatszolgáltatásra, valamint az egyedi kapacitáslekötési ügyletekről szóló
visszaigazolások összefoglaló megnevezése.

(s)

Szabálykönyv (Rulebook)
A CAM NC V. fejezete alapján a Társaság által meghirdetett adott Bővített
(inkrementális)
kapacitásra,
valamint
a
harmadik
országokkal
létrejövő
kapacitásbővítésre vonatkozóan a Hivatal által jóváhagyott feltételeket tartalmazó
szabályzat.

I.4

AZ ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI
1.
2.
3.
4.

A földgázszállító rendszer leírása, műszaki adatai
Választható szolgáltatások és díjaik
A csatlakozás műszaki és pénzügyi feltétele
Szerződésminták

Hatályos: 2019. október 1.
9/42

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

I.5

A TÁRSASÁG

I.5.1 A TÁRSASÁG HIVATALOS ADATAI
Az engedély megnevezése:

Szállítási rendszerüzemeltetői működési engedély

Az engedéllyel rendelkező
társaság neve:

FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (FGSZ Zrt.)
FGSZ Natural Gas Transmission Private Company
Limited by Shares (FGSZ Ltd.)

Az engedéllyel rendelkező
Társaság székhelye:

8600 Siófok, Tanácsház utca 5.

A Társaság cégjegyzékszáma:

Cg. 14-10-300230

A cégjegyzéket vezető és
a törvényességi felügyeletet
ellátó bíróság:

Kaposvári Törvényszék Cégbírósága

A Társaság statisztikai számjele:

12543331-4950-114-14

Számlavezető pénzintézete:

ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe

Számlaszáma:

13700016-04200013-00000000

IBAN számlaszáma:

HU08 13700016-04200013-00000000

SWIFT:

INGBHUHB

Számlázási cím:

8600 Siófok, Tanácsház utca 5.

Számlafogadási cím:

FGSZ Zrt. Számvitel és Adó 8601 Siófok, Pf.: 8.

A Társaság adószáma:

12543331-2-14

A Társaság közösségi adószáma:

HU12543331

A Társaság internetes honlapja:

www.fgsz.hu
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I.6

A TÁRSASÁG ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

A Társaság, mint szállítási rendszerüzemeltető a tevékenységeit Magyarország területén
végzi.
A Társaság által nyújtott szolgáltatások igénybevétele – a rendszerirányítási feladatok
kivételével – csak az igénybevett szolgáltatásra vonatkozó érvényes szerződés megkötése és
annak hatályba lépése esetén lehetséges.
A Társaság által nyújtott szolgáltatások igénybevételének általános és egyedi szerződéses
feltételeit a 4. melléklet tartalmazza.
A Társaság engedélyköteles tevékenysége körében rendszerhasználati díj ellenében igénybe
vehető alapszolgáltatásokat, külön díj ellenében igénybe vehető és választható
szolgáltatásokat, valamint engedélyköteles tevékenységnek nem minősülő egyedileg igényelt
egyéb szolgáltatásokat nyújt. A Társaság által engedélyköteles tevékenysége körében nyújtott
szolgáltatások TAR NC szerinti szállítási és nem szállítási, továbbá BAL NC szerinti (EU-s)
szolgáltatási kategóriába sorolhatók. A Társaság szolgáltatási az alábbi:
Besorolási
szempont

Alapszolgáltatás

Választható
Egyéb nem engedélyköteles
(Tarifarendeletben
szolgáltatás
meghatározott,
külön díj ellenében
nyújtott
szolgáltatások)

TAR NC szerinti  szabad kapacitás
meghatározása és
szállítási
közzététele
szolgáltatás
 rendszerhasználati
szerződések
megkötése
 előírt pontosságú
mérések
biztosítása
 kapacitáslekötés
lebonyolítása
 nominálások
fogadása
és
feldolgozása
 földgázszállítási
feladatok
végrehajtása
a
rendszerhasználók
általi
nominálásoknak
és
a
rendszerhasználati
szerződéseknek
megfelelően
 átvett-átadott
földgáz
mennyiségek
meghatározása,
allokálás
 átvett-átadott
földgáz
mennyiségek
Hatályos: 2019. október 1.
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meghatározása,
allokálás
 Az együttműködő
földgázrendszer
képviselete
nemzetközi
szakmai
szervezetekben

TAR NC szerinti
nem
szállítási
 szagosítás
szolgáltatás

 csatlakozási
szolgáltatás

BAL NC szerinti  hidraulikai
egyensúly
szolgáltatás

biztosítása

 jogcím
átvezetési
szolgáltatás
 az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó
adatforgalmon felül
igényelt
adatszolgáltatások
 egyensúlyozási
szolgáltatás nem KP
tagok részére

Amennyiben a Társaság valamely Rendszerhasználó, kapcsolódó Rendszerüzemeltető vagy
Felhasználó részére egyedi szolgáltatást nyújt, illetve a szállítási szolgáltatásban
kedvezményt nyújt, azt a szolgáltatást vagy kedvezményt a többi Rendszerhasználó,
kapcsolódó Rendszerüzemeltető és Felhasználó számára is azonos feltételekkel elérhetővé
teszi.

I.6.1 A TÁRSASÁG ÁLTAL NYÚJTOTT FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
I.6.1.1 A Társaság által biztosított alapszolgáltatások
A Társaság által nyújtott alapszolgáltatások igénybevételére a Rendszerhasználók a
Tarifarendeletben meghatározott szállítási rendszerüzemeltetési és csatlakozási díjak
megfizetése és a kapcsolódó áralkalmazási feltételek mellett jogosultak.
A Társaság, mint szállítási rendszerüzemeltető által valamennyi Rendszerhasználó számára
biztosított alapszolgáltatások a következők:
(a)
(b)

a földgázszállító rendszer betáplálási-kiadási pontonkénti szabad kapacitásának
meghatározása és közzététele
Rendszerhasználati szerződések megkötése az ÜKSZ szerint meghirdetett
földgázszállító rendszeri kapacitásokra a következők alapján:


Kiadási nyomásérték
o új kiadási pontok esetén:



Szabályozott nyomásértéket 3 és 15 bar között lehet igényelni. A
beállított nyomásérték +5, -4 % pontosságú.
Nem szabályozott ún. távvezetéki kiadási nyomást lehet igényelni;
ez esetben a garantált minimumnyomást a földgázszállító rendszer
adottságainak függvényében ajánlja fel a Társaság, amelyet a
későbbiekben
a
peremfeltételek
megváltozása
esetén
felülvizsgálhat, szükség esetén módosíthat.

o meglévő kiadási pontok esetén:


A szállítási rendszerüzemeltetői működési engedélyben rögzítettek
szerint kell biztosítani.
Hatályos: 2019. október 1.
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Szabályozott vagy nem szabályozott kiadási nyomásértéket a
rendszer alkalmassági vizsgálatának megfelelően lehet módosítani
a Társaság hozzájárulása alapján.

A kiadási nyomásértéket új kiadási pontok esetén a Csatlakozási
szerződésben, vagy Fejlesztési megállapodásban kell rögzíteni, illetve a
megvalósítást követően a kapcsolódó Rendszerüzemeltetőknek az
együttműködési megállapodásban is rögzíteni kell.


(c)
(d)

Kiadási hőmérséklet: kiadási ponton mért gázhőmérséklet az együttműködési
megállapodásban meghatározott időtartamon kívül nem lehet kevesebb, mint
0 C.

előírt pontosságú mérések (ÜKSZ vonatkozó melléklete szerinti) biztosítása;
földgázszállító rendszeri kapacitáslekötés lebonyolítása az ÜKSZ előírásainak és a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően:


a földgázszállító rendszer kapacitásának vizsgálata és meghatározása a
betáplálási-kiadási pontokon;



a földgázszállító rendszer technikai és szabad kapacitásának közzététele
betáplálási-kiadási pontokra vonatkozóan;



felhasználói igény előrejelzések fogadása és feldolgozása;



aukciók lebonyolítása;



hosszú távú és rövid távú kapacitáslekötések kezelése;



másodlagos kapacitások átadás-átvételének lebonyolítása;



kapacitásátállítás kezelése.

(e)

a földgázszállító rendszerre vonatkozó nominálások fogadása és feldolgozása;

(f)

földgázszállítási feladatok végrehajtása a Rendszerhasználók általi nominálásoknak és
a Rendszerhasználati szerződéseknek megfelelően, az alábbiak szerint:

(g)



a betáplálási pontokon a földgáz átvétele/fizikai áramlással ellentétes irányú
szállítás esetén a földgáz átadása és annak mennyiségi és minőségi (a
mennyiség pontos meghatározásához szükséges mértékű) bizonylatolása;



a kiadási pontokon a földgáz mennyiségi és minőségi átadása/fizikai
áramlással ellentétes irányú szállítás esetén a földgáz átvétele és
bizonylatolása;



a Rendszerhasználók által átadott földgáz szállítása és felelős megőrzése a
betáplálási és a kiadási pontok között;



az együttműködő földgázrendszer közös pontjaira leadott nominálások
egyezésének ellenőrzése, nem egyezés esetére vonatkozó eljárásend
kidolgozása a hazai kapcsolódó Rendszerüzemeltetővel és annak
alkalmazása;

a földgázszállító rendszer hidraulikai egyensúlyának biztosítása érdekében megfelelő
intézkedések megtétele:


az együttműködő földgázrendszer napon belüli egyensúlyának megtervezése;



napi operatív intézkedések megtétele a rendszeregyensúly biztosítása
érdekében a Rendszerhasználók által elsődlegesen a kereskedési
platformokon, továbbá más átlátható és megkülönböztetés mentes módon
Hatályos: 2019. október 1.
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biztosított rugalmassági eszközök, valamint annak hiánya esetén a Társaság
saját forrásai igénybevételével;
(h)
(i)
(j)

a földgázszállító rendszer betáplálási - kiadási pontjain forgalmazott (átvett-átadott)
földgáz mennyiségek a Rendszerhasználók részére történő meghatározása és
felosztása a kapcsolódó Rendszerüzemeltetők allokálása alapján;
végleges és az újrafelosztási eljárás során korrigált mennyiségi és pénzügyi
elszámolás készítése - beleértve a kapacitás túllépési, nominálási eltérési- és a
kiegyensúlyozási pótdíjat - és azok megküldése a szerződött partner részére;
a földgázszállító rendszer folyamataira vonatkozó IP fejlesztése és üzemeltetése:


a vonatkozó jogszabályokban
adatszolgáltatás biztosítása;



a jogszabályokban és az ÜKSZ-ben
biztosítása a szerződött partner részére;

és

az

ÜKSZ-ben

meghatározott

meghatározott

alap

adatszolgáltatás

(k)

az együttműködő földgázrendszer képviselete nemzetközi szakmai szervezetekben;

(l)

Szagosítás
A földgáz szagosítása, a Rendszerhasználati Keretszerződésben rögzített feltételek és
a Tarifarendelet szerint fizetendő díj alapján végzett szolgáltatás.
Az elosztóvezetékbe történő termelői betáplálás esetén, amennyiben a termelő maga
gondoskodik a betáplálandó földgáz szagosításáról, akkor a Tarifarendeletben
meghatározott díjak érvényesítésére jogosult (Vhr. 103. § /3-4/ bek.). Ezen
tevékenység végzésére vonatkozóan a 4.2. melléklet szerinti „Szagosítási szolgáltatási
szerződés”-t kell kötnie a Társasággal. A szagosítás díját a Rendszerhasználók felé a
Társaság számolja el.
A Társaság - a Rendszerhasználók számára kötelezően végzett szolgáltatás keretei
között - a Rendszerhasználati Keretszerződésben rögzített kiadási pontok közül
azokon a pontokon, melyeken az Áralkalmazási rendelet 21. §-a előírja szagosítási díj
fizetését, a földgázt szagosítva adja át az MSZ ISO/TS 16922 szabványban
előírtaknak megfelelően.
A szagosító anyag beadagolási normája 15 0C-os m3-re vonatkozóan:
(a)
(b)

április 1 – október 1-jéig tartó időszakban: 16,0 ±10% ml/em3
október 1 – április 1-jéig tartó időszakban: 13,3 ±10% ml/em3.

Az időjárás és a fogyasztás függvényében a nyári és téli időszak váltás időben
eltolódhat.
A fentiektől eltérő beadagolási norma beállítását a Társaság a szagszint mérések
alapján, továbbá a Rendszerhasználónak vagy a kapcsolódó Rendszerüzemeltetőnek
erre vonatkozó külön, műszakilag indokolt kérése, kezdeményezése esetén módosítja
az érintett Rendszerhasználóval történt egyeztetésnek megfelelően. A módosítás a
MER-ben is átvezetésre, valamint a Társaság honlapján közzétételre kerül, melyről az
összes érintett Rendszerhasználó és a Rendszerüzemeltető értesítést kap.
Az alkalmazott szagosító anyag tetra-hidro-tiofén és tercier-butil-merkaptán 50-50 %os keveréke, melynek beadagolása központi, vagy egyedi (állomási) szagosító
egységekkel történik.
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A Társaság a beadagolt szagosító anyag mennyiségét szagosító egységenként
ellenőrzi és dokumentálja; az esetleges eltérésről a Rendszerhasználókat, illetve az
együttműködési megállapodás alapján a kapcsolódó Rendszerüzemeltetőt szóban
rövid úton értesíti, melyet írásban is megerősít. A kapcsolódó rendszeren a szaghatás
ellenőrzése az MSZ-09-74.0011 szabvány figyelembevételével a földgázszállító
rendszerhez közvetlenül kapcsolódó Rendszerüzemeltetők feladata.
A földgázelosztási engedélyesek kötelesek az általuk üzemeltetett kapcsolódó
földgázelosztói rendszereken a szagszint rendszeres ellenőrzéséről gondoskodni és a
szagszint megfelelőségéről írásban visszajelzést adni a Társaság területileg illetékes
Földgázszállító Régiójának havi egy alkalommal. Amennyiben a havi egyszeri írásos
visszajelzés elmarad, akkor a Társaság úgy tekinti, hogy a szagszint megfelelő.
A beadagolt szagosító anyag mennyiségének ellenőrzése független laboratórium által
végzett mérésekkel történik, ekkor a szagosítási egységen beállított norma
összehasonlításra kerül a független mérés eredményével.
A szagszint ellenőrzés módjai lehetnek: érzékszervi, odoriméter, vizsgálócsöves (H2S
mérés külön csővel), átkalibrált SULFIWARN műszer vagy kénérzékeny kromatográf.
A nem megfelelő szagszintről a földgázelosztási engedélyes köteles telefonon azonnal
értesíteni a Társaság területileg illetékes Földgázszállító Régiójának területi központját,
majd a bejelentést írásban is meg kell erősítenie.
Ezt követően a Társaság megvizsgálja, hogy az érintett szagosító egységnél az
előírásoknak megfelelően történik-e a szagosító anyag beadagolása. Ezen vizsgálat
eredményéről haladéktalanul értesíti a Rendszerhasználót, melyet írásban is
megerősít.
Évenként két alkalommal a gázszagosító-anyag koncentrációja mérésre kerül a
központi szagosítású átadási pontokon. Az egyedi szagosítású helyeken a
gázszagosító-anyag koncentrációjának ellenőrzése évenként két alkalommal a
csatlakozó felhasználóval történő előzetes egyeztetés alapján a kapcsolódó
nagyközép nyomású rendszeren történik.
Évente egy alkalommal a központi szagosító berendezések beadagolási pontossága is
ellenőrzésre kerül, a beadagoló berendezéstől legalább 70 d-nek megfelelő
távolságban.
Az egyedi szagosító-berendezések beadagolási pontosságának ellenőrzése évente
egy alkalommal történik 10 kijelölt ponton, váltakozva.
A Rendszerhasználó vagy annak szerződéses partnere a szaghatást az átadási
pontokon, a szagosító anyag felhasználást a beadagolási pontokon ellenőrizheti a
Társaság illetékes Földgázszállító Régiójának előzetes írásbeli értesítése esetén.
A havi átadás-átvételi jegyzőkönyvekben a Rendszerhasználó szerződéses
partnerének átadási pontonként nyilatkozatot kell adnia a szagosítás megfelelőségéről.
Nem megfelelőség esetén meg kell adni a változtatási igényt is.
(m)

Csatlakozási szolgáltatások
A földgázszállító rendszerhez történő csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeit a 3.
melléklet, a csatlakozás díját a Tarifarendelet tartalmazza.
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I.6.2 A TÁRSASÁG ÁLTAL NYÚJTOTT VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK
A Társaság a rendszerhasználók igényei, vagy a Társaság által önálló fejlesztésben kialakított
szolgáltatások igénybevételére vonatkozó – az üzletszabályzat melléklete szerinti külön
(típus)szerződés alapján, engedélyköteles tevékenysége keretében, az alapszolgáltatásokon
felül választható szolgáltatásokat nyújt a Rendszerhasználók számára, melyeket a
szolgáltatást igénybe vevő Rendszerhasználó külön díj ellenében vehet igénybe.
A Társaság a választható szolgáltatásokat a Vhr. 79.§ (3) bekezdése alapján, a Vhr. 150.§
szerint a Hivatal által jóváhagyott díj ellenében nyújtja.
A Hivatal által jóváhagyott üzletszabályzatban szereplő választható szolgáltatásokért fizetendő
díjat a Hivatal a Tarifarendeletben hirdeti ki.
Új, a Hivatal által jóváhagyott üzletszabályzatban még nem szereplő, szolgáltatás nyújtása
esetén a Társaság az adott szolgáltatásra vonatkozó feltételeket, díjakat, szerződésmintát
honlapján publikálja, és köteles a következő felülvizsgálatkor az üzletszabályzatot azzal
kiegészíteni. Amennyiben egy adott választható szolgáltatásra a Társaság valamely féllel
szerződést kötött, annak nyújtására harmadik féllel csak azonos feltételekkel állapodhat meg.
Külön díj ellenében igénybe vehető választható szolgáltatások:
(a) Jogcím átvezetési szolgáltatás
Abban az esetben, ha a Rendszerhasználó egy meghatározott földgázmennyiség
feletti rendelkezési jogot kíván átadni egy másik Rendszerhasználónak a
földgázszállító rendszer fizikai vagy virtuális pontján, akkor jogcím átvezetési
szolgáltatásra vonatkozó szerződést kell kötnie a Társasággal. A szolgáltatás
igénybevételének feltételeit a 4.7. melléklet tartalmazza.
(b) Az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó adatforgalmon felül igényelt adatszolgáltatások
A Társaság által nyújtott alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó adatforgalmon felül
igényelt adatszolgáltatások nyújtásának szerződéses feltételeit az Üzletszabályzat 4.9.
melléklete tartalmazza.
(c) Egyensúlyozási szolgáltatás a kereskedési platform tagsággal nem rendelkező
Rendszerhasználók számára
Amennyiben a Rendszerhasználó a kereskedési platformo(ko)n nem rendelkezik
tagsággal, úgy köteles az egyensúlytartási szolgáltatásokra vonatkozó szerződést (4.6.
melléklet) a Társasággal megkötni.

I.6.3 NEM
ENGEDÉLYKÖTELES
TEVÉKENYSÉGNEK
EGYEDILEG IGÉNYELT EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

MINŐSÜLŐ,

A Társaság egyedileg igényelhető, nem engedélyköteles tevékenységnek minősülő
szolgáltatásokat nyújthat az igények vagy saját fejlesztés alapján a Vhr. 79.§ (4) bekezdése
szerint, melyekre az azt igénybe venni szándékozó felekkel szerződést köt. Amennyiben egy
adott egyedileg igényelt szolgáltatásra a Társaság valamely féllel szerződést kötött, annak
nyújtására harmadik féllel csak azonos bánásmód elveinek megfelelően állapodik meg.

Hatályos: 2019. október 1.
16/42

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

I.6.4 NEM
ENGEDÉLYKÖTELES
TEVÉKENYSÉGNEK
EGYEDILEG IGÉNYELT EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

MINŐSÜLŐ,

A Társaság egyedileg igényelhető, nem engedélyköteles tevékenységnek minősülő
szolgáltatásokat nyújthat a Rendszerhasználók vagy a Rendszerüzemeltetők igényei vagy
saját fejlesztés alapján a Vhr. 79.§ (4) bekezdése szerint, melyekre az azt igénybe venni
szándékozó felekkel szerződést köt. Amennyiben egy adott egyedileg igényelt szolgáltatásra a
Társaság valamely féllel szerződést kötött, annak nyújtására harmadik féllel csak azonos
bánásmód elveinek megfelelően állapodik meg.

I.6.5 A TÁRSASÁG ÁLTAL VÉGZETT RENDSZERIRÁNYÍTÁSI FELADATOK
A Társaság, mint kijelölt szállítási rendszerirányító a GET-ben és az ÜKSZ-ben meghatározott
irányítási és koordinációs rendszerirányítási feladatokat végez, melyek ellátására alkalmas
adatforgalmi és informatikai rendszert üzemeltet.

I.7

A TÁRSASÁG KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSA

A Társaság kapcsolatban állhat:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

Felettes szervekkel (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, energetikai
kérdésben illetékes minisztérium, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal,
Kormányhivatalok, Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, stb.)
a földgázszállító hálózathoz kapcsolódó Rendszerüzemeltetőkkel
a földgáztermelőkkel, ha azok a földgázszállító rendszerbe táplálnak be
a szomszédos és más országok földgázszállítóival
a Rendszerhasználókkal
a földgázszállító rendszeren szerződés alapján karbantartási vagy fejlesztési
tevékenységet folytató vállalkozókkal
egyéb szervezetekkel, amelyek érintettek a földgázszállítási tevékenység során
(önkormányzat, katasztrófavédelem, rendőrség, stb.).
európai uniós gázipari szervezetekkel (pl. ENTSOG)

A kapcsolattartás általános műszaki feltételeit és követelményeit, a felhasználók és
Rendszerhasználók részére szolgáltatandó információk körét és azok nyújtásának feltételeit
az ÜKSZ és egyéb jogszabályok tartalmazzák.
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II
II.1

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEI
ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

II.1.1 A RENDSZERHASZNÁLÓK BIZTONSÁGOS ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ
GARANCIÁK
A Társaság abban az esetben garantálja a Rendszerhasználók biztonságos ellátását,
amennyiben a Rendszerhasználók betartják a vonatkozó jogszabályi és a Rendszerhasználati
szerződéseikben rögzített kötelezettségeiket, különös tekintettel a felhasználóik ellátásához
szükséges földgáz forrás biztosítására.
A Hivatal a szállítási rendszerüzemeltetői működési engedély kiadását megelőző tanúsítási
eljárásban különös tekintettel vizsgálta a Társaságnak az Európai Parlament és a Tanács
2009/73/EK irányelve (2009. július 13.) a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról
és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről IV. fejezetében, valamint a GET
vonatkozó fejezeteiben rögzített előírásoknak való megfelelését.
Az engedélyezési eljárásban a Hivatal által felülvizsgálatra került a jogszabályokban előírt
műszaki-gazdasági-humán feltételrendszer, amelyet megfelelőnek tartott, és a Társaság
részére kiadta a működési engedélyt, amely kizárólagos jogot biztosít és kötelezettséget jelent
az engedély szerinti földgázszállító rendszer üzemeltetésére, kapacitásainak értékesítésére,
valamint az együttműködő földgázrendszer egyensúlyának biztosítása érdekében az
együttműködő földgázrendszer ÜKSZ szerinti koordinálására.
A Társaság tevékenységét, működésének feltételeit, színvonalát a Hivatal, a Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal és a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság folyamatosan felügyeli.
A Társaság a földgázszállító rendszert a rendszerhasználói igényeknek megfelelően, a Hivatal
jóváhagyásával fejleszti, működteti, karbantartja és a hibák, üzemzavarok elhárítását végzi.

II.1.2 ADATVÉDELEMRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÉKOK
A Társaság olyan műszaki-informatikai rendszert üzemeltet, amely biztosítja a szállítási
rendszerüzemeltetői, földgázkereskedelmi, földgázelosztási, földgáztárolási, szervezett
földgázpiaci és telephelyi engedélyesek, a Rendszerhasználók, valamint a Hivatal részére az
ÜKSZ-ben a Társaság számára előírt átadandó alapadatok szabványos, biztonságos felületen
történő átadását.
Az adatok védelme a Társaságnál kiterjed a Társaság saját tulajdonát képező, valamint másik
féltől átvett, továbbá a Társaság szerepköréből adódóan rábízott adatok védelmére egyaránt.
A Társaság az alvállalkozóira is kiterjeszti a bizalmas adatkezelés követelményét.
A Társaság adatot másik féltől csak az erre vonatkozó, két fél között létrejött szerződés vagy a
mindkét félre érvényes jogszabály rendelkezései alapján vesz, illetve ad át, továbbá kezel.
A Társaság a szerződések megkötése, teljesítése kapcsán a tudomására jutott, feldolgozott
személyes adatokat a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályi
előírásoknak megfelelően, így különösen az alábbiak szerint kezeli:
(a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezéseinek,
Hatályos: 2019. október 1.
18/42

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

(b) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve az 95/46/EK irányelv 29.
cikke alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport ajánlásainak, iránymutatásainak,
határozatainak,
(c) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletének
(továbbiakban: GDPR), valamint
(d) egyéb kapcsolódó hatályos jogszabályoknak eleget téve.
A Társaság az adatkezelések során mindvégig köteles gondoskodni a kezelt személyes
adatok ésszerűen elvárható és az iparági legjobb gyakorlatnak megfelelő legmagasabb szintű
biztonságáról (adatbiztonság elve).
A Társaság biztosítja, hogy az általa folytatott adatkezelés megfeleljen a tisztességesség és
törvényesség, valamint a teljes és naprakész adatkezelés követelményének, biztosítja az
adatok hozzáférhetőségét az érintettek, mint jogosultak számára, valamint azok
hozzáférhetetlenségét illetéktelenek számára.
A Társaság gondoskodik arról, hogy az adatokhoz csak olyan munkavállalók, adatfeldolgozók
férhessenek hozzá, akik adatkezelése, adatfeldolgozása vonatkozásában a célhoz kötöttség
elve megvalósultnak tekinthető.

II.1.3 KÖRNYEZETVÉDELEMMEL
TEVÉKENYSÉG

KAPCSOLATOS

FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI

A Társaság környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységét a GET, a Vhr., valamint a
Bányatörvény, a Környezetvédelmi törvény és azok végrehajtási rendeletei szabályozzák.
A Társaság a Környezetvédelmi törvény, illetve egyéb jogszabályok előírásainak megfelelően
az épített vagy természetes környezetet jelentősen érintő tevékenységek megkezdése előtt
előzetes, majd később végleges környezeti hatástanulmányt vagy egységes
környezethasználati kérelmet készít, illetve elvégzi az előírt környezetvédelmi
felülvizsgálatokat.
A Társaság a fenti jogszabályok figyelembevételével olyan belső szabályzati környezettel
rendelkezik, amely biztosítja az energiahatékonyságra és hulladékgazdálkodásra vonatkozó
feltételrendszer érvényesülését. Ennek megfelelően végzi alaptevékenységét, erre építi saját
és beszállítói környezeti teljesítményének felügyeletét és folyamatos fejlesztését.
A Társaság hazai és nemzetközi kiadványokban közzéteszi a környezetvédelmi jelentéseit.
A környezetvédelmi tanulmányokat, intézkedéseket, jelentéseket kiadás előtt feljogosított
tanúsító intézetek auditálják.

II.1.4 A FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ RENDSZERHEZ KÖZVETLENÜL CSATLAKOZÓ
FELHASZNÁLÓI RENDSZERRE VONATKOZÓ MŰSZAKI-BIZTONSÁGI
ELŐÍRÁSOK
A GET előírásai alapján, ha a felhasználó közvetlenül a szállítóvezetékre csatlakozik, részére
a földgázelosztói feladatokat a szállítási rendszerüzemeltető biztosítja.
A Társaság részére a felhasználói rendszer beruházójának beruházói nyilatkozatot kell
biztosítania, mely tartalmazza, hogy a létesítmény kielégíti a műszaki-biztonsági előírásokat,
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üzemeltetésre alkalmas, a szükséges engedélyek rendelkezésre állnak, valamint a gázbeadás
feltételei adottak.

II.2

A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEI

II.2.1 A FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI ÉS A SZÁLLÍTÁSI RENDSZERIRÁNYÍTÓI
TEVÉKENYSÉGEK MINŐSÉGI JELLEMZŐI
A Társaság integrált irányítási rendszere - melynek része a minőségirányítási, műszakibiztonsági irányítási, információbiztonsági, energiairányítási, hegesztési és kalibráló
laboratóriumi irányítási rendszer - biztosítja, hogy a Társaság tevékenysége alapjául szolgáló
szerződései megfeleljenek az irányadó minőségi követelményeknek és elvárásoknak; a
munkafolyamatok szervezett kialakításával, a szükséges infrastruktúra biztosításával elősegíti
a piaci partnerekkel való hatékony együttműködést.
Az integrált irányítási rendszerrel szemben támasztott követelményeket a vonatkozó ISO 9001
(minőségirányítási rendszer), az ISO/IEC 27001 (információbiztonság irányítási rendszer), az
ISO 3834-2 (hegesztési irányítás rendszer), az ISO/IEC 17025 (kalibráló laboratórium
irányítási rendszer), ISO 50001 (energiairányítási rendszer) szabványok tartalmazzák. A
műszaki-biztonsági irányítás rendszert a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal előírásai
szabályozzák, valamint felügyeletének hatáskörében történik a működtetése. Ezen
követelmények és előírások alapján a Társaság tevékenységét minősített módon végzi.
A kialakított rendszer elemeinek összessége kielégítő szabályozást nyújt minden minőséget
befolyásoló folyamatnak.
Az integrált irányítási rendszer folyamatleírásai kiterjednek a szállítási rendszerüzemeltetői és
szállítási rendszerirányítói tevékenység minden lényeges területére.
Az integrált irányítási rendszer előtérbe helyezi a megelőző tevékenységeket, amelyekkel
elkerülhetők a felmerülő hibák.
Az integrált irányítási rendszernek része a Társaság munkaszervezetének és működésének
folyamatos belső és külső felülvizsgálata, az eljárások folyamatos fejlesztése.
A Társaság integrált irányítási rendszer működtetésének eredményeként az egyes irányítási
szintek folyamatai egyedileg és egymás közötti kapcsolataikban is szabályozottak,
ellenőrzöttek és teljes körűen dokumentáltak.

II.2.2 A FORGALMAZOTT FÖLDGÁZ MINŐSÉGI ELŐÍRÁSA
A Rendszerhasználó felelős azért, hogy a földgázszállító rendszerre szállításra átadott földgáz
minősége megfeleljen a Vhr. 11. sz. mellékletében, a MER-ben, az ÜKSZ-ben, valamint a
Rendszerhasználati szerződésekben, illetve az azokhoz kapcsolódó ÁSZF-ben előírtaknak.
A földgázszállító rendszerbe betáplált földgáz minőségét a Rendszerhasználónak és/vagy a
kapcsolódó Rendszerüzemeltetőnek bizonylatolnia kell a Rendszerhasználati szerződés
megkötésekor, illetve a betáplálás során folyamatosan.
A földgázszállító rendszer adottsága miatt az eltérő minőségű betáplált földgázok keverednek,
ezért a betáplált és kiadott földgáz minősége eltérhet egymástól.
Amennyiben a Rendszerhasználó olyan határkeresztezési pontra szállíttat, amelyik ponton a
Vhr. 11. sz. mellékletében meghatározottaktól eltérő gázminőséget kell átadni a kapcsolódó
Rendszerüzemeltetőnek, akkor a Társaság és a kapcsolódó Rendszerüzemeltető között
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20/42

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

hatályos együttműködési megállapodás szerinti gázminőséget kell biztosítani a betáplálási
pontokon is.
A földgázszállító rendszeren a mennyiség és a minőség mérése az elszámolás, valamint a
kiadási pontokon történő bizonylatolás érdekében történik. A minőség mérések egyes
betáplálási vagy kiadási pontokhoz történő hozzárendelése
 óránként hidraulikai szimuláció, vagy
 a szimulációs rendszer meghibásodása esetén a Társaság által évente elkészített
MER alapján történik.

II.2.3 A FÖLDGÁZ MINŐSÉG ELLENŐRZÉSÉNEK RÉSZLETES ELJÁRÁSRENDJE
II.2.3.1

GÁZMINŐSÉG ELLENŐRZÉS

A földgáz mért és számított minőségi paraméterei az alábbiak (25 /0 °C, és 15 /15 °C
referencia hőmérsékleten és 101 325 Pa referencia nyomáson)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

összetevőinek
koncentrációja,
(metán,
etán,
propán,
n-bután,
i-bután,
n-pentán, i-pentán, neo-pentán, hexán és annál nehezebb szénhidrogének, széndioxid, nitrogén
relatív sűrűsége
alsó hőértéke (fűtőértéke)
felső hőértéke (égéshő)
Wobbe száma

Amennyiben a földgázszállító rendszerbe betáplált földgáz minősége eltér a II.2.2 pontban
előírtaktól, a Társaság a II.2.3.3 pontban leírtak szerint jár el.
A nem megfelelő minőségű
Rendszerhasználókat terheli.

II.2.3.2

földgáz

betáplálásából

eredő

mindennemű

kár

a

GÁZMINŐSÉGET MÉRŐ ESZKÖZÖK ELLENŐRZÉSE

A gázminőséget mérő eszközök (kromatográfok) helyes működését a naponta végzett
automatikus kalibrálás biztosítja. A kalibrálás a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
(továbbiakban: MKEH) által bevizsgált anyagmintával (MKEH által bizonylatolt összetételű
kalibrálógáz) történik.
A napi automatikus kalibráláson kívül a Társaság úgy is ellenőrzi a kromatográfok helyes
működését, hogy összehasonlítja az azonos minőségű gázt mérő kromatográfok mérési
eredményeit. Ha az azonos minőségű gázt mérő kromatográfok mérési adatainak napi
átlagértéke nagyobb mértékben eltér, mint amit a kromatográfok mérési bizonytalansága
indokol, akkor intézkedik a hibás kromatográf javításáról.
Ha a Társaság a kromatográfok ellenőrzése során a kromatográf meghibásodását észleli,
akkor az elszámolás során a hibás kromatográf mérési adatait az elszámolásban nem veszi
figyelembe, helyette az óránkénti hidraulikai szimuláció alapján javasolt, vagy a szimulációs
rendszer meghibásodása esetén a MER-ben meghatározott helyettesítő mintaáram mérési
adatait használja.

II.2.3.3
ELJÁRÁSREND NEM MEGFELELŐ MINŐSÉGŰ FÖLDGÁZ
BETÁPLÁLÁSA ESETÉN
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A nem megfelelő minőségű földgáz betáplálása esetén alkalmazott eljárások az ÜKSZ-ben
meghatározott módon történnek. Ezen eljárásokat az ÜKSZ „Eljárás nem megfelelő minőségű
földgáz betáplálása esetén” c. fejezete tartalmazza.
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II.3

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

II.3.1 A FOLYAMATOS ÉS BIZTONSÁGOS SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ,
ÜZLETI TITKOK KÖRÉBE NEM TARTOZÓ FŐBB MŰSZAKI
PARAMÉTEREK
A földgázszállító rendszer adatait a Társaság a Szállítási rendszerüzemeltetői működési
engedélye, valamint jelen Üzletszabályzat 1. melléklete tartalmazza.
A Társaság működési engedélye nyilvánosan megtekinthető a Társaság ügyfélszolgálati
irodájában, illetve honlapján.

II.3.2 A TÁRSASÁG ÁLTAL MŰKÖDTETETT RENDSZER ÜZEMVITELI
IRÁNYÍTÁSI
RENDJE,
AZ
EZEK
TÁVFELÜGYELETÉT
ÉS
ADATFORGALMÁT BIZTOSÍTÓ RENDSZER
A földgázszállító rendszer működtetését a Társaság szakképzett mérnöki és technikusi
állománya, a felügyeletet a Rendszerirányítás és Egyensúlytartás szervezet (Rendszerirányító
Központ) irányítja.
A Rendszerirányítás és Egyensúlytartás szervezet és a területileg illetékes Földgázszállító
Régió régiós diszpécser munkatársai felügyelik a technológia működését és irányítják azt a
körzetfelügyelői rendszert, amely biztosítja az üzemzavar- és hibaelhárítás szükséges és
elégséges szintjét.
A Társaság, a kapcsolódó Rendszerüzemeltetők, valamint a Rendszerhasználók közötti
kapcsolattartás a vonatkozó szerződésekben, illetve az együttműködési megállapodásokban
rögzítettek szerint történik.
A Társaság illetékes kapcsolattartóinak és Földgázszállító Régiók egyes területeinek címét,
elérhetőségét a Rendszerhasználati szerződések, valamint az együttműködési
megállapodások tartalmazzák, amelyek rögzítik a kapcsolattartók nevét, beosztását és
elérhetőségét, valamint ezen adatok vonatkozásában a GDPR-nak való megfelelésről szóló
nyilatkozatot.
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II.4

A RENDSZERHASZNÁLÓI
RÉSZLETES SZABÁLYA

IGÉNY

KIELÉGÍTÉSÉNEK

MÓDJA

ÉS

II.4.1 A KAPACITÁSIGÉNY KIELÉGÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI
A Rendszerhasználók az ÜKSZ-ben, jelen Üzletszabályzatban és a KLP Működési
Szabályzatban meghatározott feltételek és eljárásrend szerint köthetnek le kapacitást a
földgázszállító rendszeren.
A kapacitásaukción történő részvétel feltétele, a Rendszerhasználói Tagsági Megállapodás,
valamint az Üzletszabályzat 4.1. melléklete szerinti Rendszerhasználati Keretszerződés
megkötése és hatályba lépése, és az Üzletszabályzat szerinti aukciós biztosíték benyújtása.
A Rendszerhasználóktól kért adatokat és vonatkozó dokumentumokat az ÜKSZ és a KLP
Működési Szabályzat tartalmazza.
A kapacitás elnyeréséről a Társaság a KLP Működési Szabályzatban leírtak szerint
tájékoztatja a Rendszerhasználót.
Bővített
kapacitás
felajánlása
esetén
a
kapacitásaukción/alternatív
allokációs
mechanizmusban való részvétel további feltételeit a vonatkozó Szabálykönyv tartalmazza.

II.4.2 AJÁNLATTÉTELI/SZERZŐDÉSKÖTÉSI
ELMULASZTÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

KÖTELEZETTSÉG

ÉS

A Társaság köteles az Üzletszabályzatában, a KLP Működési Szabályzatban rögzített és az
ÜKSZ szerinti követelményeket teljesítő Rendszerhasználókkal Rendszerhasználati
szerződéseket megkötni.
Hálózati csatlakozási igény esetén a Társaság a csatlakozási igény benyújtójának,
amennyiben az a jelen Üzletszabályzat és az ÜKSZ szerinti követelményeket teljesíti, köteles
ajánlatot adni.
Amennyiben a Társaság az ajánlattételt/ szerződéskötést a fenti feltételek teljesítése esetén
elmulasztja, az igénybejelentőnek lehetősége van jogorvoslatért a Hivatalhoz fordulni.

II.4.3 A
RENDSZERHASZNÁLÓNÁL
ALKALMAZOTT ELJÁRÁS

TÖRTÉNT

VÁLTOZÁS

ESETÉN

A Rendszerhasználónál történt változás esetén alkalmazott eljárás megegyezik az ÁSZF-ben
szereplő, a szerződő felek személyében vagy a szerződéses feltételekben bekövetkező
változás esetén alkalmazandó eljárással.
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II.5

A SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A RENDSZERHASZNÁLATI
HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉSEKHEZ

ÉS

A

II.5.1 SZERZŐDÉSTÍPUSOK
A Társaság és a Rendszerhasználók között az alábbi típusú szerződések kerülhetnek
megkötésre:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)

Rendszerhasználati Keretszerződés (4.1. melléklet)
Szállítási rendszerüzemeltetési együttműködési megállapodás (4.3.1. és 4.3.2.
melléklet)
Informatikai Platform Felhasználói Megállapodás (4.4. melléklet)
Csatlakozási szerződés (4.11. melléklet, amelynek melléklete: Finanszírozási
Megállapodás vagy 4.15. melléklet, amelynek melléklete: Beruházási Szerződés)
Fejlesztési megállapodás (4.12. melléklet)
Szerződés kiegyensúlyozó földgáz elszámolására, valamint egyensúlytartási
szolgáltatás igénybevételére kereskedési platform(ok)on tagsággal nem rendelkező
rendszerhasználó részére (4.6. melléklet)
Szerződés jogcím átvezetési szolgáltatás igénybevételére (4.7. melléklet)
Szerződés a kiegyensúlyozó földgáz elszámolására a kereskedési platformo(ko)n tag
rendszerhasználó részére (4.8. melléklet)
Adatszolgáltatási szerződés (4.9. melléklet)
Bővített kapacitásra vonatkozó kapacitáslekötési szerződés – az adott bővített
kapacitásra vonatkozó Szabálykönyv szerinti, a Társaság honlapján közzétett
szerződésminta alapján, amennyiben az adott eljárásban ez értelmezhető, szükséges
és a Társaság ilyet készített.

A Társaság és a nem Rendszerhasználók között az alábbi típusú szerződések kerülhetnek
megkötésre:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Szagosítási Szolgáltatási Szerződés (4.2. melléklet)
Kártalanítási
és
Együttműködési
megállapodás
(Harmadik
féllel
kötött
akadálymentesítésre vonatkozóan) (4.5. melléklet)
Együttműködési megállapodás (a Kapcsolódó Rendszerüzemeltetőkkel/Közvetlen
szállítóvezetéki felhasználókkal) (4.10. melléklet)
Adatszolgáltatási szerződés (4.9. melléklet)
Megállapodás - vissza nem térítendő pénzeszköz átadása (4.13. melléklet)

II.5.2 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK
A Társaság a II.5.1. pont szerinti, a Hivatal által jóváhagyott típusszerződések alapján, a
Hivatal által előzetesen jóváhagyott szerződéses tartalommal és formában köt szerződéseket
a Rendszerhasználókkal/Engedélyesekkel.
A Társaság a tevékenysége és az általa nyújtott szolgáltatások szabályozására
szolgáltatásonként vagy szerződéses partnerek típusa szerint dolgozta ki a vonatkozó ÁSZFet.
A tevékenység, illetve a szerződési kötelesség fajtája szerint az alábbi szerződésekhez külön
ÁSZF kapcsolódik:
(a)
(b)
(c)

Csatlakozási szerződésre vonatkozó ÁSZF (4.b. melléklet)
a kapcsolódó Rendszerüzemeltetőkkel és a közvetlen szállítóvezetéki felhasználókkal
kötendő Együttműködési megállapodásra vonatkozó ÁSZF (4.c. melléklet)
a Rendszerhasználati szerződésekre vonatkozó ÁSZF (4.d. melléklet)
Hatályos: 2019. október 1.
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(d)

Bővített kapacitáseljárás esetén az adott bővített kapacitásra vonatkozóan a Társaság
honlapján közzétett, a Hivatal által jóváhagyott feltételeket tartalmazó Szabálykönyv a
4.d. melléklet szerinti ÁSZF-fel együtt alkotja az adott bővített kapacitás tekintetében
alkalmazandó ÁSZF-et

A szerződéstípusnak megfelelő ÁSZF az egyedileg megkötött, illetve létrejött szerződés része,
annak elválaszthatatlan melléklete.
Mindazokban a kérdésekben, amelyekről a szerződés nem rendelkezik, a kapcsolódó ÁSZF
az irányadó.
A Rendszerhasználóknak nyújtott szolgáltatás díjtételei, illetve a kapcsolódó
Rendszerüzemeltetőkre vonatkozó műszaki és egyéb feltételek a szerződésben kerülnek
meghatározásra.
A Társaság a jogszabályi keretek között, üzleti és műszaki-üzemeltetési megfontolásokból
fenntartja magának a jogot, hogy az egyes szerződéstípusokra vonatkozó ÁSZF-eket a
mindenkori hatályos szerződések teljesítését is érintően egyoldalúan módosítsa, a Hivatal
jóváhagyásával az alábbiak szerint:
A Társaság ÁSZF módosításáról a honlapján az új, Hivatal által jóváhagyott szöveg
közzétételével
értesíti
az
érintett
Rendszerhasználókat
és
a
kapcsolódó
Rendszerüzemeltetőket (beleértve a közvetlen szállítóvezetéki felhasználókat is), egyúttal a
szerződésben rögzített, vagy a Kapacitáslekötési Platformhoz kapcsolódó Rendszerhasználó
Tagsági Megállapodásában megadott kapcsolattartási úton személyre szóló értesítést is küld.
Amennyiben a Társaság az ÁSZF-et egyoldalúan módosítja (ide nem értve a jogszabályon
alapuló módosításokat), a Rendszerhasználó vagy kapcsolódó Rendszerüzemeltető
(beleértve a közvetlen szállítóvezetéki felhasználókat is) a módosítás miatt írásban
felmondhatja a szerződést, az arra meghatározott felmondási idő mellett, ennek hiányában 30
naptári napos felmondási idővel.
Nem vonatkoznak a fenti szabályok azokra a módosításokra, amelyek új szolgáltatás
bevezetése miatt váltak szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra
vonatkozó ÁSZF–et nem érinti, valamint az esetleges ellentmondó, érvénytelen
rendelkezésekre, stilisztikai, szövegezési, nyelvtani hibákra, a fogalomhasználatban
bekövetkezett változásokra.
Tekintettel arra, hogy a Társaság a szabályozott tevékenysége körében a szerződéses
partnereivel szemben köteles megkülönböztetés-mentes, versenykorlátozástól mentes
magatartást tanúsítani, ezért a Társaság az ÁSZF-től a szabályozott tevékenysége körébe
tartozó szerződésekben nem térhet el, azok hatálya minden, a Társasággal a fenti körben
szerződést kötő partnerére kiterjed. A Társaság a létrejövő szerződések tartalmi azonossága
érdekében kifejezetten kizárja a szerződéses partnerei általános szerződéses feltételeinek
alkalmazását is az általa megkötött szerződések tekintetében.
Jelen Üzletszabályzat 4. melléklete szerint megkötésre kerülő szerződéseknek a GET 121/E §
(4) bekezdés szerinti megfelelőségét a Társaság a megfelelési ellenőre által – a Vhr. 141/C.
(4) bekezdés g) pontja szerint – összeállított negyedéves jelentésében igazolja.

II.5.2.1

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉSEK

A szállítási rendszerüzemeltetői szolgáltatást igénybe vevő felet szerződéskötési
kötelezettség terheli. A vonatkozó szerződés a Társaság és a Rendszerhasználó között jön
létre.
Hatályos: 2019. október 1.
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A Társaság által nyújtott szállítási rendszerüzemeltetői
Rendszerhasználati szerződés alapján lehet igénybe venni.

szolgáltatásokat

érvényes

A kapacitás lekötésre vonatkozó Rendszerhasználati Keretszerződést, a Rendszerhasználó
és a Társaság között írásban kell megkötni. A Rendszerhasználati Keretszerződés alapján a
kapacitás lekötésekre a KLP Működési Szabályzatában meghatározott eljárásrend vonatkozik.
A Rendszerhasználónak a Rendszerhasználati Keretszerződés-t és a szükséges egyéb
szerződéseket aláírva a Társaság részére az aukció kezdetét megelőző 2. munkanapig el kell
juttatnia és annak be kell érkeznie a Társasághoz.

II.5.2.2
INFORMATIKAI PLATFORM HOZZÁFÉRÉS
PLATFORM FELHASZNÁLÓI MEGÁLLAPODÁS

ÉS

INFORMATIKAI

A gázpiaci szereplők számára a Társaság az IP-n keresztül külön díjazás nélkül biztosítja a
napi információk átadását, illetve a feladatok (kapacitásigénylés, nominálás, allokálás, .... - a
Társaság honlapján részletezve) elvégzésére szolgáló felületeket.
Az IP-hez-történő hozzáférést a Rendszerhasználónak/Kapcsolódó rendszerüzemeltetőnek
kell kezdeményeznie.
Az IP hozzáférésnek a feltételei:
(a)

A hozzáférés feltétele a tevékenységhez kötött, a Hivatal által kiadott engedély
bemutatása, a felhasználó vagy termelői státus igazolása a Társaság részére. Külföldi
Rendszerhasználó esetén az ÜKSZ-ben meghatározott módon kell igazolni az
átszállítási jogosultságot.

(b)

Az IP-igénybe vevőnek rendelkeznie kell saját elektronikus tanúsítvánnyal.
Az elektronikus tanúsítványt elektronikus tanúsítvány kiállítására felhatalmazott,
minősített bizalmi szolgáltatónak kell kiadnia. A tanúsítványnak az IPFM-ben
részletezett feltételeknek kell megfelelnie, és ennek részeként tartalmaznia kell a
tulajdonos nevét, e-mail címét és a társaság nevét.
A tanúsítvány beállításához szükséges információkat az IPFM mellékleteként kell a
Társasághoz eljuttatni legkésőbb az IP-hez való tényleges hozzáférést megelőző 10.
munkanapon.

(c)

Az IP-igénybe vevőnek el kell fogadnia az IP felhasználási feltételeit, amelyeket az
IPFM tartalmaz. Az aláírt IPFM-et a Társasághoz el kell juttatni legkésőbb az IP-hez
való tényleges hozzáférést megelőző 10. munkanapon. A megállapodás pénzügyi
kötelezettségeket nem tartalmaz.

(d)

A Társaság az IP-hez való hozzáférés feltételeinek teljesülése után legkésőbb 3
munkanapon belül biztosítja az IP-hez való tényleges hozzáférést az IP-igénybe vevő
számára.

Hatályos: 2019. október 1.
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II.5.2.3
HARMADIK FÉLLEL AKADÁLYMENTESÍTÉSRE KÖTÖTT EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
A Társaság üzemeltetésében lévő földgázszállító hálózatot és tartozékait érintő, harmadik fél
által történő bárminemű akadálymentesítés és/vagy védelembe helyezési feladatokkal
kapcsolatban a harmadik felet (beruházó) szerződéskötési kötelezettség terheli.
A harmadik fél írásos megkeresése alapján az érintett akadálymentesítésre/kiváltásra/
és/vagy védelembe helyezésre a Társaság által kiadott műszaki tartalom alapján készített
kiviteli terveket a harmadik fél köteles jóváhagyásra a Társaság felé benyújtani.
A Társaság által a benyújtott és jóváhagyott kiviteli tervekre kiadott üzemeltetői nyilatkozat és
a létrejött megállapodás alapján kezdődhetnek meg az akadálymentesítést és/vagy
védelembe helyezést előkészítő munkálatok.
A harmadik fél (beruházó) kötelezettséget vállal a felmerülő költségek teljes körű viselésére,
beleértve a megkötött megállapodásban foglalt kötelezően igénybeveendő szolgáltatásokat.
Amennyiben a kiváltás távvezetéki leállással, illetve fogyasztói gázszünettel jár, annak
időpontját, amennyiben az éves karbantartási/leállási terv összeállítását követően nyújtja be
az igényét, a harmadik fél (beruházó) köteles egyeztetni az érintett Rendszerhasználókkal. Az
egyeztetés során az ÜKSZ rendelkezései figyelembevételével kell eljárni.
Akadálymentesítés és/vagy védelembe helyezés során szükségessé váló lefúvatás, öblítés
alkalmával felhasznált földgáz értékének megtérítése a harmadik felet (beruházó) terheli,
melyről a megkötött szerződés 3. számú melléklete szerint rendelkeznek a felek.

II.5.2.4

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS FELTÉTELEI

A földgázszállító rendszerhez történő csatlakozás az Üzletszabályzat 3. mellékletében előírt
feltételeinek teljesülése esetén a Társaság a csatlakozást igénylővel csatlakozásra vonatkozó
szerződést köt.
A földgázszállító rendszerhez történő csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeit a 3.
melléklet, a csatlakozás díját a Tarifarendelet tartalmazza.

II.5.2.5

NYILATKOZATOK ÉS SZAVATOLÁSOK

Jognyilatkozatot érvényesen csak írásban, papíron, illetve elektronikus formában lehet tenni.
Szóban, ráutaló magatartással vagy hallgatással nem lehet a másik Fél felé érvényesen
jognyilatkozatot tenni. A jognyilatkozat a másik Félhez történő megérkezéssel (kézbesítéssel)
válik hatályossá.
Minden szerződő fél a létrejött szerződés aláírásával elismeri és kijelenti, hogy törvényesen
működő és bejegyzett olyan gazdasági társaság, mely nem áll csőd vagy felszámolási eljárás
alatt.
A szerződő felek kijelentik, hogy nincs ellenük folyó vagy egyébként fenyegető sem bírósági,
sem egyéb eljárás, mely veszélyezteti a megkötött szerződés teljesítését.

II.5.2.6

IRÁNYADÓ JOG

A szerződő felek irányadó jognak a magyar jogot tekintik.
Hatályos: 2019. október 1.
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A szerződésekben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar és európai uniós anyagi
jogi szabályok, így különösen a Ptk, a GET, a Vhr, a Bizottság (EU) 2017/459 rendelete,
valamint a vonatkozó Korm. rendeletek, miniszteri rendeletek és az ÜKSZ rendelkezései az
irányadóak.

II.5.2.7

JOGVITÁK RENDEZÉSE

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy bármely, közöttük létrejött szerződés
teljesítésével, megszüntetésével kapcsolatban közöttük vita alakulna ki, azt egymás között
békés úton, tárgyalásokkal igyekeznek rendezni.
Ennek sikertelensége esetére a szerződő felek a Polgári Perrendtartás szerinti általános
illetékességgel és hatáskörrel bíró bírósághoz fordulnak.

II.5.3 EGYEDI FELTÉTELEK KEZELÉSE
Az Üzletszabályzat 4. mellékletében rögzített szerződések szerződéses feltételeitől való
eltérések külön szerződéses mellékletben kerülnek rögzítésre.

II.5.4 ÜZEMZAVAROK ELHÁRÍTÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
A GET elveinek megfelelően üzemzavar esetén az együttműködő földgázrendszer
engedélyesei és a Rendszerhasználók kötelesek együttműködni a Társasággal az ÜKSZ-ben
foglaltak és a földgázszállító rendszer karbantartására és hibaelhárítására vonatkozó belső
műszaki szabályozások alapján.
A Társaság a rendszerhasználók biztonságos ellátása érdekében folyamatos munkarendben
végzi tevékenységét, és az üzemzavar elhárítás vezénylésére, korlátozások, válsághelyzetek
kezelésére alkalmas személyzettel rendelkezik.
A Társaság a földgázszállító rendszerhez való hozzáférést objektív, átlátható módon,
hátrányos megkülönböztetés alkalmazása nélkül megtagadhatja, illetve a már lekötött
szállításokat korlátozhatja, csökkentheti, szüneteltetheti a GET-ben és a Vhr.-ben megjelölt
események fennállása esetén.

II.5.4.1

MEGSZAKÍTÁS

A földgázszállító rendszeren a Társaság által történő megszakítás részletes szabályait és
feltételrendszerét az ÜKSZ, az Áralkalmazási rendelet, illetve a Rendszerhasználati
Keretszerződés megszakítható kapacitás lekötésre vonatkozó része tartalmazza.

II.5.4.2

KORLÁTOZÁS

A földgázszállító rendszeren a Társaság által történő korlátozás részletes szabályait az ÜKSZ
és a Korlátozási besorolás tartalmazza.
A mindenkori aktuális, a Hivatal jóváhagyó határozatával kiadott Korlátozási besorolást a
Társaság honlapján teszi közzé.
Korlátozás elrendelése esetén a Rendszerhasználók kötelesek a Társasággal együttműködni
a GET, a Vhr., a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet
felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb
intézkedésekről szóló 265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: 265/2009. (XII. 1.)
Korm. rendelet) és az ÜKSZ vonatkozó előírásai szerint.
Hatályos: 2019. október 1.
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II.5.4.3
A Rendszer sajátosságaiból eredően Balassagyarmat határkeresztező ponton az irányváltás 2
munkanapos időtartamára a Társaságnak jogában áll a kapacitásfelajánlás felfüggesztése
vagy mindkét irányú kapacitás megszakítható módon való felajánlása, melyről a Társaság a
honlapján tájékoztatja a Rendszerhasználókat.

II.5.5 A
FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ
RENDSZER
HIBAELHÁRÍTÁSÁNAK RENDJE

KARBANTARTÁSA

ÉS

A karbantartásra és hibaelhárításra vonatkozó eljárásokat és szabályokat az ÜKSZ, a
karbantartások ütemezését az éves karbantartási/leállási terv rögzíti. Az éves
karbantartási/leállási tervet és a Rendszerhasználókat is érintő hibaelhárítással kapcsolatos
aktuális információkat a Társaság a honlapján teszi közzé. A közzétett és folyamatosan
aktualizált információk tartalmazzák az érintett gázipari objektumok kódját, az érintett
kapcsolódó Rendszerüzemeltető kódját, a tervezett karbantartás/leállás kezdési-befejezési
idejét a földgázszállító rendszeren, valamint a kapcsolódó Rendszerüzemeltetők által
megadott információkat.

II.5.6 A
SZERZŐDŐ
KÖVETELMÉNYEK
II.5.6.1

PARTNERREL

SZEMBEN

TÁMASZTOTT

ENGEDÉLYES RENDSZERHASZNÁLÓ

Az engedélyes szerződő féllel szemben támasztott pénzügyi, gazdasági feltételek kiemelten a
következők:
(a)

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

elektronikusan küldje meg a cégnevét, székhelyét, tevékenységét, jegyzett tőkéjét,
adószámát és a cégjegyzésre jogosultak listáját tartalmazó 30 napnál nem régebbi, de
az érvényes állapotot tükröző cégkivonat másolatát magyar vagy angol nyelven,
valamint papíralapon a cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányainak, vagy
meghatalmazásának eredetijét vagy hiteles másolatát magyar, vagy angol nyelven,
elektronikusan küldje meg az utolsó lezárt évre vonatkozó auditált beszámolóját, az
audit véleménnyel együtt magyar, vagy angol nyelven,
rendelkezzen a Rendszerhasználati szerződésekre vonatkozó ÁSZF szerint
meghatározott szerződéses biztosítékkal,
rendelkezzen a Hivatal által kiadott működési engedéllyel;
rendelkezzen legalább 75 millió Ft saját tőkével; ennek hiányában a 4.d. melléklet
részét képező ÁSZF szerinti kiegészítő biztosítékot bocsásson a Társaság
rendelkezésére;
elektronikusan küldje meg 30 napnál nem régebbi nyilatkozatát, hogy nem áll
végrehajtás, felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt, illetve nincs tudomása
arról, hogy vele szemben ilyen eljárás lenne várható.

II.5.6.2

NEM ENGEDÉLYES RENDSZERHASZNÁLÓ

A nem engedélyes szerződő féllel szemben támasztott szerződéskötési követelmények:
(a)

adja át a cégnevét, székhelyét, tevékenységét, jegyzett tőkéjét, adószámát és a
cégjegyzésre jogosultak listáját tartalmazó 30 napnál nem régebbi, de az érvényes
állapotot tükröző cégkivonat másolatát magyar vagy angol nyelven, valamint a
Hatályos: 2019. október 1.
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(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányainak vagy meghatalmazásának eredetijét
vagy hiteles másolatát magyar vagy angol nyelven,
adja át az utolsó lezárt évre vonatkozó auditált beszámolóját, az audit véleménnyel
együtt magyar, vagy angol nyelven,
rendelkezzen a Rendszerhasználati szerződésekre vonatkozó ÁSZF szerint
meghatározott szerződéses biztosítékkal,
Magyarország területén történő átszállítás, illetve földalatti gáztárolóban történő
bértároltatás esetén az ÜKSZ-ben meghatározott módon kiállított nyilatkozat másolatát
magyar, vagy angol nyelven.
rendelkezzen legalább 75 millió Ft saját tőkével; ennek hiányában a 4.d. melléklet
részét képező ÁSZF szerinti kiegészítő biztosítékot bocsásson a Társaság
rendelkezésére;
elektronikusan küldje meg 30 napnál nem régebbi nyilatkozatát, hogy nem áll
végrehajtás, felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt, illetve nincs tudomása
arról, hogy vele szemben ilyen eljárás lenne várható.

II.5.6.3
(a)
(b)
(c)

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Az II.5.6.1.e) illetve II.5.6.2.e) pont szerinti tőkekövetelménynek való megfelelés (a
továbbiakban: tőkemegfelelés) ellenőrzéséhez Rendszerhasználó a következők szerint
köteles a mérleget (nem auditált) ismételten benyújtani:
december 31. fordulónapra vonatkozóan január 20-ig;
június 30. fordulónapra vonatkozóan július 20-ig.
Amennyiben a saját tőke értéke az e) pont szerinti mérték alá csökken, arról
Rendszerhasználó köteles a Rendszerüzemeltetőt haladéktalanul, de legkésőbb 3
munkanapon belül, értesíteni.
(a) Külföldi Rendszerhasználó esetén a mérleg fordulónapján érvényes MNB árfolyamán
számolja a saját tőke értékét.
(b) Az f) pont szerinti nyilatkozatban közöltek változása esetén Rendszerhasználó köteles
a Rendszerüzemeltetőt írásban haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül,
értesíteni.
(c) Amennyiben a Rendszerhasználó nem teljesíti a II.5.6.1. vagy a II.5.6.2. pontban előírt
követelményeket, az a Rendszerhasználati szerződés súlyos megszegésnek minősül,
és a Rendszerüzemeltető jogosult a 4.d ÁSZF-ben rögzített szankciókkal élni.
(d) A Rendszerüzemeltető jogosult a szerződéskötést megtagadni, amennyiben:
a Rendszerhasználó nem igazolja megfelelően a II.5.6.1. illetve a II.5.6.2.
pontban előírt feltételek teljesülését;
(e)

Hatályos: 2019. október 1.
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II.6

ELSZÁMOLÁSI ÉS FIZETÉSI ELŐÍRÁSOK

II.6.1 A CSATLAKOZÁSÉRT FIZETENDŐ DÍJ, MÉRTÉKE ÉS SZÁMÍTÁSÁNAK
SZABÁLYAI
A földgázszállító vezetékrendszerhez történő csatlakozásért a leendő felhasználó, illetve a
földgáztermelő által a Társaság részére fizetendő csatlakozási díj mértékének
meghatározását a Tarifarendelet tartalmazza.

II.6.2 A

FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSÉRT FIZETENDŐ
SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI

DÍJ,

MÉRTÉKE

ÉS

A földgázszállításért földgázszállítási kapacitásdíj és szállítási forgalmi díj fizetendő. A
díjszámítás szabályairól, a díjak áralkalmazási feltételeiről a Keretrendelet és az
Áralkalmazási rendelet, a földgázszállítási szolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről pedig a
Tarifarendelet rendelkezik.
A bővített kapacitás felajánlása során szerzett kapacitás díja a mindenkori Tarifarendeletben
foglaltakon túl az eljárás során kihirdetett, a Szabálykönyvben írtak szerint megállapított és a
kapacitáslekötési szerződésben rögzített többlet-díj (árkiegészítés) alapján kerül
meghatározásra.

II.6.3 A FÖLDGÁZSZAGOSÍTÁSÉRT
SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI

FIZETENDŐ

DÍJ,

MÉRTÉKE

ÉS

A földgázszagosításért fizetendő díj mértékéről a Tarifarendelet rendelkezik.
A földgázszagosításért fizetendő díjat a Társaság az évente aktualizált MER-ben rögzített, a 0
°C-os földgáz szagosítási normáinak felhasználásával határozza meg.

II.6.4 A JOGCÍMÁTVEZETÉSI DÍJ MÉRTÉKE ÉS SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI
A jogcím átvezetési szolgáltatás díját a Tarifarendelet, a szolgáltatás igénybevételének
szabályait az ÜKSZ, valamint a jogcím átvezetési szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződés
(Üzletszabályzat 4.7. melléklet) rögzíti.

II.6.5 A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ÁRA ÉS SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI
II.6.5.1

AZ ELSZÁMOLÓÁR MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYA

A Társaság a kereskedési platformokon végrehajtott tranzakciók alapján minden gáznapra
kiegyensúlyozó földgáz elszámoló árakat állapít meg. Az alkalmazandó kismértékű korrekció
értékét a Hivatal vonatkozó határozata tartalmazza.
Marginális eladási árat kell alkalmazni, ha a rendszerhasználó adott napi betáplálásai
meghaladják az adott napi vételezéseit, illetve marginális vételi árat kell alkalmazni, ha a
rendszerhasználó adott napi vételezései meghaladják az adott napi betáplálásait.
A gáznapi marginális eladási árak és marginális vételi árak az alábbi eljárás alapján kerülnek
meghatározásra:
(a)

a marginális eladási ár a következők közül az alacsonyabb érték:
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a jogcím alapú termékeket és a hálózati pontra vonatkozó termékeket érintő, a
Társaság részvételével zajló eladások során alkalmazott legalacsonyabb ár az
adott gáznapon,
vagy



(b)

jogcím alapú termékek és a hálózati pontra vonatkozó termékek esetén
létrejött ügylet(ek) alapján meghatározott súlyozott átlagár csökkentve a
kismértékű korrekcióval.

a marginális vételi ár a következők közül a magasabb érték:


a jogcím alapú termékeket és a hálózati pontra vonatkozó termékeket érintő, a
Társaság részvételével zajló vételek során alkalmazott legmagasabb ár az
adott gáznapon,
vagy



jogcím alapú termékek és a hálózati pontra vonatkozó termékek esetén
létrejött ügylet(ek) alapján meghatározott súlyozott átlagár növelve a
kismértékű korrekcióval.

Valamennyi – a hazai földgázszállító rendszeren – kereskedési platformot üzemeltető, a
Társasággal kötött külön megállapodásban foglaltaknak megfelelően adja át az árak
számításához és közzétételéhez szükséges adatokat a gáznap lezárását követőn legkésőbb
10:00 óráig.
A Társaság a gáznap lezárása után 14:00 óráig az így megállapított elszámoló árakat
közzéteszi a Társaság honlapján.

II.6.5.2

AZ ELSZÁMOLÓÁR MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI

Ha egy gáznapra vonatkozóan nem jön létre egyetlen olyan tranzakció sem, amely az
elszámolóár kiszámításának alapjául szolgálna, akkor az előző napi elszámoló árat kell az
adott gáznap elszámolása során alkalmazni.
Ha a kereskedési platformok adott gáznapon részleges vagy teljes körű szerverhiba, vagy
korlátozás miatt nem voltak elérhetőek, akkor a Társaság a megelőző gáznapi elszámoló árat
alkalmazza. A Társaság köteles az elszámolóár kiszámításába bevont tranzakciókat hitelt
érdemlően dokumentálni.

II.6.5.3

AZ ELSZÁMOLÓÁR GÁZNAPON BELÜLI FOLYAMATOS KÖZZÉTÉTELE

A Társaság
rendelkezésre
alakulását az
ügyletkötések
megfelelően.

a kereskedési platformokon történt ügyletkötést követően, az adatok
állása után azonnal közzéteszi a marginális vételi és marginális eladási árak
adott gáznapon történt ügyletkötésig eltelt idő alatt bekövetkezett összes
adatai alapján a II.6.5.1. és a II. 6.5.2. pontok számítási eljárásának
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Valamennyi kereskedési platform üzemeltető a Társasággal kötött külön megállapodásban
foglaltaknak megfelelően adja át az árak számításához és közzétételéhez szükséges
adatokat.
Az adat átadása Ft/kWh-ban történik meg. Ha adott kereskedési platformon a kereskedés
elszámolása euróban történik meg, akkor a Magyar Nemzeti Bank által közölt euró
középárfolyamon kell az euróban kötött ügylet értékét Ft-ra konvertálni az ügyletkötés
pillanatában érvényes árfolyamon, és az így konvertált adatokkal történik meg az
árszámításhoz szükséges adatok átadása.

II.6.5.4

ELSZÁMOLÓÁR BIZOTTSÁG

Az elszámolóár képzésére, felügyeletére és felülvizsgálatára létrehozott szerv az Elszámolóár
Bizottság (Bizottság).
A Bizottság célja:
i)

Az elszámolóár képzés módjának meghatározása, és javaslattétel szükség
szerinti módosítására.
Az elszámolóár képzés felügyelete.
Az elszámolóár felülvizsgálatának kezdeményezése.

ii)
iii)

A Bizottság feladata, hogy felügyelje és ellenőrizze a kereskedelmi egyensúlytalanság
rendezése során felhasznált elszámolóár képzés folyamatát.
Ha a Bizottság bármely tagjának megítélése szerint a gáznap végi elszámolóár nem tükrözi
megfelelően a földgázpiac állapotát és ezért eltérő nap végi elszámolóár megállapítása
szükséges, illetőleg amennyiben a Bizottság bármely tagjának megítélése szerint – pl.
technikai hiba következtében – nem, vagy nem teljes mértékben jelen Üzletszabályzatban
definiált módszertan alapján kerül megállapításra, úgy a Bizottság tagja az elszámolóár
nyilvánosságra hozatalát követő egy órán belül – amennyiben munkaszüneti napra esik az
elszámolóár nyilvánosságra hozatala, úgy a munkaszüneti napo(ka)t követő első banki napon
- indoklással együtt javaslatot tesz a nap végi elszámolóár módosított mértékére. A javaslatról
a Bizottság újabb egy órán belül, de legkésőbb 15:00 óráig dönt. A Bizottság elszámolóár
módosítására vonatkozó döntést csak egyhangú határozattal hozhat.
A Bizottság döntése alapján
i)
ii)
iii)

helybenhagyja a meghatározott elszámolóárat, vagy
a beérkezett javaslat alapján módosítja a meghatározott elszámolóárat;
illetve
megfelelő indoklással javaslatot tesz a Hivatal felé annak érdekében, hogy
kezdeményezze az elszámolóár bírósági felülvizsgálatát. Ez utóbbi esetben
a jogerős bírósági határozatig az eredeti elszámolóárat kell érvényben
tartani.

A Bizottság az elszámolóár módosítására vonatkozó javaslattal kapcsolatos döntéseit az
egyes tagok szavazatának dokumentálásával együtt köteles írásban rögzíteni. Az írásba
foglalt döntést a Társaság a honlapján a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé teszi.
A Bizottság minden év december 31-ig javaslatot tehet a Társaságnak az elszámolóár képzés
szabályainak megváltoztatására. Ilyen tartalmú döntését a Bizottság konszenzussal hozza. A
javaslat alapján a Társaság 60 napon belül kidolgozza jelen Üzletszabályzat szükséges
módosításait és jóváhagyásra beterjeszti a Hivatalnak. Az elszámolóár képzés szabályait csak
teljes gázévre vonatkoztatva lehet megváltoztatni.
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A Bizottság 5 főből áll, melyből 1-1 főt a KP üzemeltetők, 1 főt a KELER KSZF Zrt., 1 főt a
Hivatal, valamint 1 főt a Társaság delegál.
A Bizottság felállítását a Társaság a gázév kezdete előtt legalább 60 nappal köteles
kezdeményezni.
A Bizottság tagjai a bizottsági munka során tudomásukra jutott üzleti titkot kötelesek
megőrizni, a kartell képzés és a tisztességtelen piaci magatartások elkerülése érdekében
feladataik ellátása során csak a KP-k nyilvános adataiba nyerhetnek betekintést.
A Bizottság tagjai díjazás nélkül látják el feladatukat.
A Bizottság munkáját a Bizottság titkára koordinálja, aki minden esetben a Társaság által
delegált tag.
A Bizottság tagjai kötelesek:
i)
ii)

a Bizottság munkájában aktívan részt venni,
az elszámolóár megváltoztatására tett és a Bizottság titkára által
megküldött javaslatot haladéktalanul megvizsgálni és az azzal kapcsolatos
döntés meghozatalában a megadott időkeretben részt venni.

A Bizottság tagja jogosult:
i)
ii)
iii)
iv)

a Bizottság felé javaslatot tenni,
akadályoztatása esetére helyettesítő személyt kijelölni,
a Bizottság munkájával kapcsolatos minden dokumentumba betekinteni,
az elszámolóár megállapításának módszerére javaslatot tenni és azt
kidolgozni.

A Bizottság tagjának megbízatása megszűnik:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

visszahívással,
lemondással,
az őt delegáló szervezetnél betöltött munkaviszonya megszűnésével vagy
megszüntetésével;
a megbízás időtartamának leteltével;
bármely olyan körülmény bekövetkezése esetén, amellyel egyidejűleg a
tagnak a bizottsági taggá történő választhatósága megszűnik.

A Bizottság a titkár összehívása alapján szükség szerint ülésezik. A Bizottság üléseiről és
döntéseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a Bizottság tagjai írják alá.
A Bizottság zavartalan működésének a biztosítása a Társaság feladata.

II.6.5.5

AZ ELSZÁMOLÓÁR NEM MEGENGEDETT BEFOLYÁSOLÁSA

A KP-k valamennyi tagjának – beleértve a Társaságot is - jogában áll a megállapított
elszámolóár felülvizsgálatát kezdeményezni az erre jogosult szervnél, ha álláspontja szerint
jelen Üzletszabályzat alapján megállapított elszámoló árat bárki meg nem engedett módon
befolyásolta.
Az elszámolóár kialakításának meg nem engedett befolyásolásának számít különösen:
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i)
ii)
iii)
iv)
v)

két vagy több KP taggal előre egyeztetett megbízás benyújtása, illetve az ilyen
megbízás alapján történő ügyletkötés,
kirívóan magas vagy alacsony ár megjelölése egy ajánlatban, illetve kirívóan
magas, vagy alacsony áron történő ügyletkötés,
jelentős piaci erőfölény érvényesítésével létrehozott ügylet,
az elszámolóár szándékos eltérítése érdekében létrehozott ügylet,
bennfentes kereskedelem a 1227/2011/EU rendeletben foglaltak szerint.

Az elszámolóár felülvizsgálata iránt indított eljárás jogerős befejezéséig a felülvizsgálni kért
elszámoló árat kell alkalmazni.

II.6.6 AZ EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS DÍJÁNAK MÉRTÉKE ÉS
SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI
A kereskedési platformo(ko)n tagsággal nem rendelkező Rendszerhasználók kereskedelmi
egyensúlytalanságának elszámolása az Üzletszabályzat 4.6. melléklet alapján történik.

II.6.7 ELSZÁMOLÁSSAL
LEZÁRT
FIZETENDŐ DÍJ MÉRTÉKE

IDŐSZAK

ÚJRAALLOKÁLÁSÁÉRT

A lezárt elszámolási időszak korrekciójára irányuló igényt a Társaság részére a kapcsolódó
Rendszerüzemeltetők nyújthatják be. A Társaság az újraallokálás kapcsán felmerült
költségeket továbbhárítja az újraallokálást igénylő felé.

II.6.8 A
FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI
SZOLGÁLTATÁS
ALAPJA, IDŐSZAKA ÉS RENDJE
II.6.8.1

ELSZÁMOLÁSÁNAK

NAPI VÉGLEGES ADATSZOLGÁLTATÁS

A napi végleges adatszolgáltatás alapja a Társaság által az OTR-en az adott napon begyűjtött
mérési adatok, valamint az e mérésekre a kapcsolódó Rendszerüzemeltetők által adott napra
allokált gázmennyiségek.
A Társaság a napi végleges adatszolgáltatást a gáznapot követően 14.00 óráig az IP-n
elérhetővé teszi.
A napi végleges adatszolgáltatás részletes szabályait, illetve annak tartalmi elemeit az ÜKSZ
tartalmazza.
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II.6.8.2

HAVI VÉGLEGES FORGALMI ELSZÁMOLÁS

A havi végleges forgalmi elszámolás alapja a Társaság által az OTR-en az adott gázhónapon
belül naponta begyűjtött mérési adatok, valamint az e mérésekre a kapcsolódó
Rendszerüzemeltetők által naponta allokált gázmennyiségek.
A havi végleges elszámolás részletes szabályait, illetve annak tartalmi elemeit az ÜKSZ
tartalmazza.
A havi végleges elszámoláshoz kapcsolódó számlázási, illetve fizetési előírásokat a
szerződések vonatkozó ÁSZF-jei részletezik.

II.6.8.3

HAVI KORRIGÁLT ELSZÁMOLÁS

A havi korrigált elszámolás alapja a számítóművekből kiolvasott mérési adatok, valamint a
kapcsolódó rendszerüzemeltetők újrafelosztási eljárása során korrigált allokációi.
A havi korrigált elszámolás részletes szabályait, illetve annak tartalmi elemeit az ÜKSZ
tartalmazza.
A havi korrigált elszámoláshoz kapcsolódó számlázási, illetve fizetési előírásokat a
szerződések vonatkozó ÁSZF-jei részletezik.

II.6.9 A HATÓSÁGI ÁRHOZ KÉPEST ALKALMAZOTT ÁRENGEDMÉNYEZÉS
SZABÁLYAI
A földgázszállítási tevékenység igénybevétele jogszabály vagy a Tarifarendelet szerinti díj
ellenében történik.
A jogszabályban meghatározott maximális díjtól való eltérés (kedvezmény adása) esetén a
jogszabály előírásainak megfelelően a Társaság a kedvezményes díjat honlapján közzéteszi
és azt más Rendszerhasználó felé is érvényesíti.

II.6.10 A MÉRÉS ÉS A FORGALMI ELSZÁMOLÁS SORÁN ALKALMAZOTT
SZÁMÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE
A mérőrendszerekben a gázmennyiség számítását a Társaság üzemeltetésében lévő
számítóművek végzik.
A gázmennyiség kiszámítása a vonatkozó szabványokban és/vagy szabályzatokban előírt
számítási algoritmusok szerint történik:
(a)
(b)
(c)

mérőperemes rendszer közegáram számítása az MSZ EN ISO 5167 szerint
mérőturbinás és forgódugattyús rendszer közegáram számítása az MSZ EN 12405
szerint
a földgáz kompressziós tényezőjének számítása az MSZ ISO 12213-2 valamint az
MSZ ISO 12213-3 szerint történik.

II.6.10.1 AZ ELSZÁMOLÁS SORÁN ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSOK
RÉSZLETEZÉSE
Az elszámolás során alkalmazott eljárások az ÜKSZ-ben meghatározott módon történnek.
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II.6.11 A SZÁMLÁZÁS
RENDJE
II.6.11.1

ÉS

A

SZÁMLAKIFOGÁSOLÁSOK

INTÉZÉSÉNEK

A SZÁMLA BENYÚJTÁSA

A számla benyújtását teljesítettnek kell tekinteni:
(a)
(b)
(c)
(d)

személyes átadás esetén az átadás igazolt időpontjában
futárszolgálat igénybevétele esetén a kézbesítés igazolt időpontjában
tértivevényes postai küldeményként kézbesítve a kézbesítés igazolt időpontjában
e – számla esetén az elektronikus kiküldés időpontjában.

A számla esedékességével, illetve a számla benyújtásának teljesítettségével kapcsolatos
jogvitákban, valamint a fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése tekintetében a Ptk.
szabályai értelemszerűen alkalmazandók.

II.6.11.2

A SZÁMLÁZÁS RENDJE

A Társaság és a Rendszerhasználók között minden kifizetés magyar forintban történik.
A Társaság a Rendszerhasználati szerződésekre vonatkozó számláit a mindenkor érvényes
Tarifarendelet szerint, a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló (ÁFA) törvény
előírásainak megfelelően – egész forintra kerekített – összegre állítja ki.
A földgáz szállítási rendszerhasználati díjak megállapítására vonatkozó - a Tarifarendeletben
meghatározott - díjtételek az áfát nem tartalmazzák.

II.6.11.3

A SZOLGÁLTATÁSI DÍJELEMEK ELSZÁMOLÁSA

A szolgáltatásokra vonatkozó díjelemek elszámolását a Rendszerhasználati szerződésekre
vonatkozó ÁSZF tartalmazza.

II.6.11.4

A SZÁMLA TARTALMA

A számlákat minden esetben a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kell kiállítani.
A számla a jogszabályokban meghatározott adattartalmon kívül a következő adatokat
tartalmazza:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

vevő ügyfél azonosítója
a fizetés módja és határideje
a termék (szolgáltatás) adóval együtt számított ellenértéke tételenként és összesen
a számla végösszege
a szerződés nyilvántartási száma

II.6.11.5

A SZÁMLA ELLENI KIFOGÁSOK INTÉZÉSE

A Rendszerhasználók által kifogásolt számlák kezelésének rendjét a jelen Üzletszabályzat
szerinti szerződések vonatkozó ÁSZF-jei tartalmazzák.
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II.6.12 A PÓTDÍJAK ALKALMAZÁSÁNAK ÉS FIZETÉSÉNEK RENDJE
A pótdíjak alkalmazására és fizetésére vonatkozó részletes leírást a jelen Üzletszabályzat
szerinti szerződések vonatkozó ÁSZF-jei tartalmazzák.

II.6.13 FIZETÉSI MÓD
A fizetés módja átutalás a Társaság által megjelölt bankszámlaszámra.

II.6.14 FIZETÉSI HATÁRIDŐK
A Társaság által nyújtott alapszolgáltatásokra vonatkozó fizetési feltételeket, illetve határidőket
a szerződések vonatkozó ÁSZF-jei tartalmazzák.
A Társaság által nyújtott választható szolgáltatásokra vonatkozó fizetési feltételeket jelen
Üzletszabályzat 4. melléklete szerinti vonatkozó szerződések tartalmazzák.

II.6.15 KÉSEDELMES FIZETÉS ESETÉN ALKALMAZHATÓ SZANKCIÓK
A késedelmes fizetés esetén alkalmazható szankciókra vonatkozó részletes leírást a
szerződések vonatkozó ÁSZF-jei tartalmazzák.
Amennyiben a Társaság a késedelmes fizetés vagy a vitatott elszámolások kapcsán
kiszámlázható kamatokból kedvezményt ad, azt honlapján közzéteszi és igény esetén a
kedvezményt minden Rendszerhasználó részére biztosítja.
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II.7

SZERZŐDÉSSZEGÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

II.7.1 SZERZŐDÉSSZEGÉS ESETEI
A szerződésszegés eseteit részletesen jelen Üzletszabályzat 4.b), 4.c) és 4.d) mellékletei
tartalmazzák, értelemszerűen alkalmazva a típusszerződésekre a vonatkozó ÁSZF-et.
A Rendszerhasználó szerződésszegésének esetei különösen, de nem kizárólagosan:
(a)
(b)
(c)

a Rendszerhasználati szerződésben lekötött kapacitás felett történő vételezés
korlátozás elrendelése esetén a korlátozási felszólítás kiküldését követően a határidő
lejárta után a korlátozási felszólításban megjelölt vételezés csökkentés be nem tartása
kapacitás megszakítás esetén a vonatkozó szerződésben megjelölt határidőn belül a
kért teljesítmény beállításának végre nem hajtása, azaz megszakítási hiba.

A Társaság szerződésszegésének esetei különösen, de nem kizárólagosan:
(a)
(b)
(c)
(d)

a Rendszerhasználati Keretszerződésben lekötött kapacitás nem biztosítása a
Rendszerhasználó számára, kivéve a jogszabályban rögzített eseteket
a szerződésben és az ÜKSZ-ben részletezett eljárások, információk nem biztosítása
a szagosítás elmulasztása
a szállítási rendszerirányítói feladatok nem teljesítése.

II.7.2 SZANKCIÓK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK
II.7.2.1

SZERZŐDÉSSZEGÉS KÖVETKEZMÉNYE

A szerződésszegésre vonatkozó szankciókat és jogkövetkezményeket jelen Üzletszabályzat
4.b), 4.c) és 4.d) melléklete, adott Szabálykönyv tartalmazza, értelemszerűen alkalmazva a
típusszerződésekre a vonatkozó ÁSZF-et.

II.7.2.2

SZERZŐDÉS NÉLKÜLI VÉTELEZÉS KÖVETKEZMÉNYE

A Rendszerhasználati szerződésben lekötött kapacitás felett történő vételezés szerződés
nélküli vételezésnek minősül. Ebben az esetben a Rendszerhasználó az utólagos
kapacitásdíjat, valamint az Áralkalmazási rendeletben meghatározott mértékű kapacitás
túllépési pótdíjat köteles fizetni a Társaságnak.
Amennyiben a Társaság a kapacitás megszakításra vonatkozó szerződésszerű felszólítását
követően a Rendszerhasználó meghatározott időn belül nem hajtja végre a megjelölt hálózati
ponton a kapacitásnak a Társaság által elrendelt szintre történő beállítását, akkor a
Áralkalmazási rendeletben meghatározott megszakítási pótdíjat köteles fizetni az Társaság
részére.
Amennyiben a Társaság korlátozási felszólítását követően a Rendszerhasználó a Korlátozási
besorolásban megállapított kategória szerint a 265/2009. (XII.1.) Korm. rendeletben
meghatározott időn belül nem hajtja végre a megjelölt kiadási ponton a vételezés előírt szintre
való beállítását, akkor az Áralkalmazási rendeletben meghatározott kapacitás túllépési pótdíjat
köteles fizetni a Társaság részére. A Rendszerhasználót ezenfelül a GET, Vhr. és a 265/2009.
(XII. 1.) Korm. rendelet előírásai szerinti további szankciók is terhelik.
A korlátozás be nem tartásából eredő kárért a Rendszerhasználó felel.
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II.7.3 A SZERZŐDÉSES ÁLLAPOT HELYREÁLLÍTÁSA
Ha a Társaság és a Rendszerhasználó közötti bármely szerződésben kikötött valamely
rendelkezés érvénytelenné válik, akkor ez csak kizárólag az adott rendelkezésre vonatkozik,
és nem jelenti a teljes szerződés vagy más rendelkezéseinek érvénytelenségét.
A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy haladéktalanul jóhiszemű tárgyalásokat
folytatnak az érvénytelenné vált rendelkezés más rendelkezéssel való helyettesítése
tárgyában.

II.7.4 A SZERZŐDÉS NÉLKÜLI VÉTELEZÉS JOGSZERŰVÉ TÉTELÉNEK
MÓDJA
A szerződés nélküli vételezés jogszerűvé válik, amennyiben a szerződés nélküli vételező
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

megköti a vonatkozó szerződéseket,
a szerződésszegő magatartást, állapotot megszüntette,
a jelen Üzletszabályzat szerint meghatározott ellenértéket egészben vagy a közösen
megállapított részletekben megfizette,
egyéb fizetési kötelezettségét (díjhátralék, késedelmi kamat, pótdíj, kötbér, stb.)
teljesítette,
a szerződés nélküli vételezés megszüntetésének és helyreállításának felmerülő
költségeit megfizette, amennyiben a Társaság ezen többlet költségeket bizonyítani
tudja.
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II.8

PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJE

II.8.1 VEVŐI REKLAMÁCIÓ FOGADÁSA
A Társaságnál vevői reklamációt írásban, azaz cégszerűen aláírt, postai úton vagy faxon
megküldött levélben, illetve az ügyfélszolgálati irodában személyesen lehet bejelenteni.

II.8.2 VEVŐI REKLAMÁCIÓ ÜGYINTÉZÉSE
A beérkezett reklamációt a Társaság belső szabályzata alapján kezeli.
A reklamáció jogosságának kivizsgálása, a további intézkedések meghatározása 30 napos
határidővel történik. A vizsgálat eredményéről és a vevői reklamáció lezárásának tényéről a
Társaság írásban tájékoztatja a reklamáló felet.
Amennyiben a kivizsgálás ideje a 30 napot meghaladja, a Társaság írásban tájékoztatja a
reklamáló felet a várható befejezés dátumáról.
Amennyiben a vevői reklamációhoz kapcsolódó ügyintézés nem a Társaság hatáskörébe
tartozik, azt közli a vevővel, nevesítve egyúttal a vevői reklamáció megválaszolására illetékes
társaságot, illetve szervezetet.

II.9

AZ
ALAPTEVÉKENYSÉGEN
BEMUTATÁSA

KÍVÜL

VÉGZETT

TEVÉKENYSÉGEK

Az alaptevékenységen kívül végzett tevékenységek bemutatása, azok igénybevételi feltételei
a Társaság honlapján kerülnek közzétételre.
Siófok, 2019.

………………………………
Terhes Kristóf Lajos
vezérigazgató

Záradék:
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jelen Üzletszabályzatot a
……………/2019. számú határozata alapján 2019. …………………………..napján, 2019.
október 1-jei hatállyal jóváhagyta.
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