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Összefoglaló az elosztóhálózat-használati
szerződés 2014. július 1-től érvényes Általános
Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól
-

Nyomásszabályozó cseréje esetén a Felhasználó köteles biztosítani a nyomásszabályozó védelmét, illetve a csere miatti
esetleges átalakítás költségeit.

-

Fogyasztásmérők távadóval történő ellátása során a Felhasználó köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy az adatok
továbbításához szükséges rendszer működtetéshez szükséges villamos energia a felhasználási hely villamosenergiahálózatából vételezésre kerülhessen, amennyiben a Földgázelosztó által biztosított napelem(ek) nem szerelhetőek fel az
érintett felhasználási helyre.

-

Az eddig előírt öt év helyett, a megváltozott jogszabályokban előírtak szerinti határidőben köteles a Felhasználó
elvégeztetni a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatát.

-

A Felhasználó ellen kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárásokban a jegyző hatáskörét a megyei kormányhivatal
járási hivatala vette át.

-

Nem egyetemes szolgáltatás keretében vételező felhasználó esetén a Felhasználó a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal külön rendelete szerinti mindenkori rendszerhasználati díjat köteles megfizetni.

-

9.2. pont (az elosztóhálózat-használati szerződésnek a Felhasználó részéről történő megszegésének esetei és
jogkövetkezményei) a.) alpontja pontosításra került, hogy a Felhasználónak a Földgázelosztóval szemben fennálló fizetési
kötelezettségei közé a Felhasználó által fizetendő rendszerhasználati díjakat, esetleges pótdíjakat, kötbéreket, illetve az
egyéb díjakat is egyaránt érteni kell.

-

A szerződés nélküli rendszerhasználat részletszabályait az üzletszabályzat 8.7. fejezete tartalmazza.

-

A szerződő felek (Felhasználó és Földgázelosztó) adataiban, vagy az elosztóhálózat-használati szerződés VII-IX. pontjaiban
(Elszámolás, számlázás, leolvasás / Díjfizetés / A fogyasztásmérő-berendezés és tartozékainak, azonosítóinak felsorolása)
írt adatok utólagos változása nem igényli az elosztóhálózat-használati szerződés alakszerű írásbeli módosítását, azonban
ezen adatváltozásokról az érintett szerződő fél haladéktalanul köteles az ÁSZF-ben írtak szerint értesíteni a másik
Felet, mellyel a szerződés módosul, ugyanakkor az értesítés tájékoztatás késedelméből, vagy elmulasztásából származó
esetleges károkat a mulasztó Fél köteles maga viselni.

-

A Felhasználó jogosulttá vált arra, hogy a határozatlan időtartamra kötött elosztóhálózat-használati szerződést – a
vele szerződésben álló földgázkereskedő egyidejű értesítése mellett - 30 napos felmondási idővel írásban felmondja. A
felmondási időtől a Földgázelosztó jogosult eltekinteni.

-

Az elosztóhálózat-használati szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen az Általános Szerződési
Feltételek rendelkezései az irányadóak.

