Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
jóváhagyta az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. földgázelosztói engedélyes üzletszabályzatának
módosítását, melynek változása érinti a Rendszerhasználati Szerződés Általános Szerződési Feltételeit.
A rendszerhasználati szerződés 2019. 12. 22-től hatályos ÁSZF-jének változásai:
- 6.2. Korrekciós elszámolás pontja az alábbiak szerint módosul:
Az Elosztó és a Rendszerhasználó kötelesek egymás között rendezni a Rendszerhasználó
által ellátott profilos felhasználókra vonatkozó allokálás és a tényleges felhasználói
mérőleolvasás eltéréséből adódó különbözetet (= korrekciós elszámolás).
Az Elosztó és a Rendszerhasználó a korrekciós elszámolás során az ÜKSZ 2.5.4.10-2.5.4.14.
pontjaiban írtak alapján járhatnak el.
A korrekciós mennyiséget havi gyakorisággal, az előző leolvasás időpontjáig visszamenőleg
kell kiszámítani, az ÜKSZ IV. mellékletben meghatározott szabályok alapján mindazon
felhasználási helyekre (POD), amelyek a leolvasás ciklikusságából adódóan az adott
hónapban kerülnek leolvasásra, valamint a kereskedőváltásból adódó elszámolási
mérőállások alapján elszámolásra.
A korrekciós mennyiségi kimutatást, tárgyhót követő hónap utolsó munkanapjáig köteles
az Elosztó ellenőrzés céljából a Rendszerhasználónak megküldeni.
Amennyiben a korrekciós mennyiségi kimutatás kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon
belül a Rendszerhasználója írásban nem kezdeményezi az ÜKSZ-nek a vitatott korrekciós
elszámolások kezelésére vonatkozó rendelkezései szerint az elszámolás felülvizsgálatát és
javítását, akkor az Elosztó által megküldött korrekciós elszámolás a számlázás alapját
képezi.
Amennyiben a korrekciós elszámolás a fizetendő korrekciós összegről (beleértve
korrekciós rendszerhasználati és forgalmi díjakat egyaránt) alapján kiállított számlát az
annak megfizetésére kötelezett (Elosztó/Rendszerhasználó) a fizetési határidőn belül nem
fizeti meg, a kötelezett a késdelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel
érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű
késedelmi kamatot köteles fizetni.
A korrekciós elszámolás során, a jelen pontban nem szabályozott kérdésekben az ÜKSZ
rendelkezései alapján kötelesek eljárni a Felek.
-

13. Felek közötti adatcsere pont változása
Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Rendszerhasználati szerződés hatálya
alatt egymás közt kötelesek az ÜKSZ-ben szabályozottak tekintetében adatcsere
tevékenységet folytatni, és az adatcsere gyakorlása során, az ÜKSZ, valamint a vonatkozó
szabályozások és rendelkezésekben előírtak szerint kötelesek eljárni. Amennyiben a
rendszerhasználati szerződés hatálya alatt a szerződés és az ÜKSZ rendelkezései egymással
ellentétesek, úgy ebben az esetben az ÜKSZ szabályozásai az irányadóak.
Kereskedőváltáskor az Elosztó és a Rendszerhasználó a Datex_schema sablonok szerinti
xml formátumú üzenetekkel kommunikál.
A gyors és hatékony kommunikáció és adatcsere megvalósításának érdekében az Elosztó
kialakított egy egységes protokoll könyvtár struktúrát és hozzátartozó filenév konvenciót
az ÜKSZ rendelkezések alapján, mely az Elosztó www.eon.hu honlapján fellelhető.
A Rendszerhasználó hozzáférést kap a részére kialakított könyvtárhoz, ahonnan letöltheti
a neki címzett adatokat, illetve ahová elhelyezheti az üzeneteit xml file-ok formájában. Az
xls formátumból xml formátumú fájl-t előállító konvertert az Elosztó elérhetővé teszi a
Rendszerhasználó számára az Elosztó www.eon.hu honlapján.
A bejelentések, kijelentések, mérőhelyi munkák, új bekapcsolás, üzenetek ÜKSZ szerinti
Datex_schema sablonokat a www.e.on.hu oldal tartalmazza. A sablonokban kötelezően
kitöltendő mezőket az ÜKSZ által szabályozott Datex_schema táblázatok határozzák meg.

Fordulónapot (hónap első napja) megelőző 4. naptári napig az Elosztó adatszinkronizáció
végett az ÜKSZ előírásainak megfelelő csv formátumú listát (= állapotjelentést, tehát a
2.számú mellékletet) készít el és küldi meg a Rendszerhasználónak. Amennyiben a
Rendszerhasználó az előző mondatban írtakhoz képest egyéb alkalommal is kéri az
állapotjelentés megküldését, úgy ezen megkeresést az Elosztó külön díj ellenében végzi el.
A Rendszerhasználó a nominálásokat az ÜKSZ-ben előírt határidőre a „www.e.on.hu”
oldalon lévő táblázat alapján megküldi az Elosztó részére.
Az Elosztó az ÜKSZ-ben előírt határidők alapján az allokálás eredményét a „www.e.on.hu”
oldalon lévő tábla CSV formátumában publikálja.
Az Elosztó által kibocsátott aggregált számla mellékletét képező elektronikus analitika
küldése az SFTP szerveren keresztül történik. Amennyiben a Rendszerhasználó más módon
(csatornán keresztül) való megküldést igényel, vagy más formátumban igényli ezeknek az
adatoknak a részére való megküldését, az Elosztó ezt az Üzletszabályzatának részét képező
díjtételjegyzékben írt külön díj ellenében szolgáltatja.
Az Elosztó ugyancsak az Üzletszabályzatának részét képező díjtételjegyzékben írt külön díj
ellenében vállalja olyan adatoknak a Rendszerhasználó részére történő átadását, melyekre
a jelen szerződés, jogszabály, vagy az ÜKSZ rendelkezései szerint egyébként nem lenne
köteles.
Amennyiben a Rendszerhasználó a jelen szerződésben, jogszabályban, vagy az ÜKSZ-ben
írtak szerint a Rendszerhasználó az előírásokhoz képest más formátumban, más
struktúrában, vagy más időpontban kéri elkészíteni és a maga részére megküldetni
valamely adatszolgáltatást, úgy ebben az esetben az Elosztó ugyancsak az
Üzletszabályzatának részét képező díjtételjegyzékben írt külön díj ellenében tesz eleget
ennek a rendszerhasználói igénynek. Az Elosztó az átadói fűtőértéket, az előre jelzett és
tény hőmérsékleti adatokat naponta, az Elosztó www.eon.hu honlapján fellelhető CSV
formátumában szolgáltatja a Rendszerhasználó részére SFTP-szerveren keresztül.
Hőmérséklet adatok fok celsiusban, fűtőérték adatok MJ/m3-ban értendők.
Az FGSZ Zrt. jelzésekor az Elosztó a mindenkor hatályos rendelet vonatkozó előírásai
alapján e-mailben és telefonon értesíti a Rendszerhasználót a korlátozási besorolás
adatszolgáltatási kötelezettségeiről és annak időpontjáról.
A Rendszerhasználó az FGSZ Zrt. honlapján szereplő korlátozási besorolás sablont a
besorolási útmutató alapján, illetve a korlátozási kategóriákhoz történő besoroláshoz a
teljesítmény határokat a mindenkor hatályos rendeletet figyelembe véve, június 30-ig
kitöltve köteles megküldeni az Elosztó részére.

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.

