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 2021. 04. 08-tól hatályos ÁSZF-jének változásai:
4.1. Éves kapacitáslekötés

A rendszerhasználó minden év augusztus első hétfőjéig adhat be a következő gázévre
vonatkozóan éves kapacitáslekötési kérelmet a földgázelosztó rendszer kiadási pontjaira.
Az éves kapacitások lekötésének időtartama egy gázév. A kapacitáslekötési időszak a gázév
kezdőnapján, október 1-én reggel 06:00 órakor kezdődik és a következő gázév első napján,
október 1-én reggel 06:00 órakor zárul.
4.2. Gázéven belüli nem téli fogyasztási időszaki kapacitás lekötés
A rendszerhasználó minden gázév kezdetét megelőző 21. napig adhat be a következő gázévre
vonatkozó nem téli fogyasztási időszaki kapacitáslekötési kérelmet a földgázelosztó rendszer
kiadási pontjaira.
A gázéven belüli nem téli időszaki kapacitáslekötés feltételeit az Áralkalmazási rendelet
tartalmazza.
4.3.Negyedéves kapacitáslekötés

A rendszerhasználó december, március, június és szeptember első hétfőjéig (amennyiben
ünnepnapra esik, akkor a kapacitáslekötés záró időpontja az azt követő munkanap) adhat be
kapacitáslekötési kérelmet egy adott negyedévre vonatkozóan.
A kapacitás lekötésének időtartama a naptári negyedév első gáznapjának kezdetétől a
következő naptári negyedév első gáznapjának kezdetéig tart az alábbiak szerint:
-

január 01. reggel 06:00 óra – április 01. reggel 06:00-ig

-

április 01. reggel 06:00 óra – július 01. reggel 06:00-ig

-

július 01. reggel 06:00 óra – október 01. reggel 06:00-ig

-

október 01. reggel 06:00 óra – január 01. reggel 06:00-ig

4.4.Havi kapacitáslekötés
A rendszerhasználó a tárgyhónap első napját megelőző ötödik munkanapig adhat be havi
kapacitáslekötési kérelmet az elérhető szabad kapacitásokra.
A kapacitások lekötésének időtartama egy hónap. A kapacitáslekötési időszak mindig a
kapacitáslekötési kérelemben megadott hónap 1. napján reggel 06:00 órakor kezdődik és a
lekötési időszak utolsó napját követő reggel 06:00 órakor ér véget.

törölt: K
törölt: i időszakok
törölt: Kapacitásokat gázévre, gázév negyedévére,
hónapjára, napjára köthet le a Rendszerhasználó. A
Rendszerhasználó a felhasználási hely(ek)re szóló lekötési
igényeit a lekötési időszak(ok)ra az alábbiak szerinti
időpontban köteles megtenni az Elosztó részére az Elosztó
informatikai rendszerén keresztül:¶
¶
Lekötési időszakok
...
törölt: Kapacitáslekötési kérelem tartalmi
követelményei
törölt: A földgázelosztó rendszer kiadási pontokra leadott
kapacitáslekötési kérelemnek tartalmaznia kell:¶
ügyfél azonosítót – (Rendszerhasználó esetén a Hivatal által
kiadott engedély száma, felhasználó esetén a POD
azonosítója);¶
felhasználó nevét¶
felhasználási hely címét¶
a napi csúcskapacitási igényt (kWh/nap) a betáplálási és a
kiadási pontokra téli és nyári időszakra;¶
az órai csúcskapacitás igényt (kWh/óra) a betáplálási és a
kiadási pontokra téli és nyári időszakra; (többlet
kapacitásigény esetén a többletet)¶
az éves igényelt gázmennyiséget (kWh/év) havi bontásban, az
előrejelzést éves bontásban tájékoztató jelleggel;¶
a lekötési időtartamot (gázév/gázév
negyedéve/gázhónap/gáznap, gáznapon belül);¶
névleges nyomás igényt (bar) a felhasználási hely
csatlakozási pontján.¶
A Rendszerhasználó bármely kapacitáslekötési igényét
(éves/negyedéves/havi/napi, gáznapon belüli) a
gazhatteriroda@eon-hungaria.com e-mail címre köteles
megküldeni. ¶
Az Elosztó visszautasíthatja a Rendszerhasználó nem
megszakítható, vagy megszakítható kapacitáskérelmét:¶
ha nem áll rendelkezésre felajánlható nem megszakítható
kapacitás;¶
az igény meghaladja az érintett felhasználási helyen
rendelkezésre álló vásárolt kapacitás mértékét.¶
törölt: Gázévre, gázév negyedévére, hónapjára szóló
kapacitáslekötés szabályai
törölt: A beérkezett kapacitáslekötési kérelmeket az Elosztó
ellenőrzi. Az Elosztó kizárólag csak a tartalmilag és
formailag megfelelő kapacitáslekötési kérelmet köteles
elfogadni és teljesíteni. Ha a kapacitáslekötési kérelem
tartalmilag, vagy formailag nem felel meg a feltételeknek, az
Elosztó gázéves lekötés esetén 10 (tíz) munkanapon,
negyedéves/havi lekötés esetén 2 (kettő) munkanapon belül
felszólítja az érintett Rendszerhasználót a hiány pótlására,
vagy a hiba kijavítására. A Rendszerhasználónak gázéves
lekötés esetén 10 (tíz) munkanap, negyedéves/havi lekötés
esetén 3 (három) munkanap áll a rendelkezésére a hiányzó
dokumentumok pótlására, illetve a hiba kijavítására.¶
Amennyiben a Rendszerhasználó az Elosztó felszólítása
ellenére, határidőre nem, vagy nem megfelelően korrigálja a
kapacitáslekötési kérelmének hiányosságait, akkor a leadott
kapacitáslekötés iránti kérelmét az Elosztó jogosult
visszautasítani, mely esetben a kapacitáslekötési igény nem
kerül rögzítésre és teljesítésre. Erről az Elosztó értesíti a
Rendszerhasználót. ¶
...
törölt: Gázév napjára szóló kapacitáslekötés szabályai

4.5. Napi kapacitáslekötés

A rendszerhasználó az adott gáznap előtti gáznap 16:30 óráig adhat be kapacitáslekötési
kérelmet az elérhető szabad kapacitásokra.
A kapacitáslekötési időszak mindig a szerződésben szereplő gáznap reggel 06:00 órakor
kezdődik és az azt követő gáznap reggel 06:00 órakor ér véget.
4.6.Napon belüli kapacitáslekötés
A kapacitáslekötési időszak mindig a szerződésben szereplő gáznap szerződésben szereplő
gázórájában kezdődik és az azt követő gáznap reggel 06:00 órakor ér véget.
A rendszerhasználó a gáznap kapacitásigénnyel érintett óráját megelőző harmadik óra első fél
órájában adhat be kapacitáslekötési kérelmet az elérhető szabad kapacitásokra.

13. Felek közötti adatcsere
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.
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.
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

törölt: A Rendszerhasználó egy adott felhasználási helyre
vonatkozó napi kapacitáslekötési igényét is tartalmazó
nominálását gáznap előtti napon - tartalmilag és formailag
megfelelően - 12:00 óráig jogosult a nem megszakítható,
valamint a megszakítható kapacitásokra leadni, melyet az
Elosztó - a szállítási rendszerüzemeltető által 14:00-ig
visszaigazolt rendelkezésre állás esetén - 16:00 óráig igazol
vissza, vagy utasít el az igénybejelentő részére. A
visszaigazolás az adott hálózati pontra igényelt kapacitás
elfogadását jelenti.¶
A beérkezett kapacitáslekötési kérelmeket az Elosztó
ellenőrzi. Az Elosztó kizárólag csak a tartalmilag és
formailag megfelelő kapacitáslekötési kérelmet köteles
elfogadni és teljesíteni.¶
Ha a beadott igény a gáznap előtti napon 8:00 óráig érkezik
meg, de formailag, vagy tartalmilag nem megfelelő, úgy az
Elosztó jogosult hiánypótlásra visszaküldeni az igényt. Az
Elosztó által hiánypótlásra visszaküldött kapacitáslekötési
igényeket az Elosztó csak abban az esetben tudja befogadni,
amennyiben a hiánypótlás legkésőbb a gáznap előtti nap
12:00 óráig az Elosztó részére megérkezik.¶
Ha a beadott igény a gáznap előtti napon 8:00 óra után
érkezik meg és formailag vagy, tartalmilag nem megfelelő,
úgy az Elosztó jogszerűen, kártérítési és/vagy egyéb
felelőssége nélkül jogosult visszautasítani az igényt.
Amennyiben az Elosztó visszautasítja a napi kapacitáslekötési
igény kielégíthetőségét, akkor a Rendszerhasználó az érintett
napra köteles újra nominálást küldeni.¶
A napi nem megszakítható, valamint megszakítható
kapacitáslekötési igénynek tartalmaznia kell a legnagyobb
napi többlet kapacitásigényt a betáplálási-kiadási pontokra:
egyetemes szolgáltató kWh/nap az órai csúcsigény (kWh/óra)
megadásával; a többi Rendszerhasználó esetén kWh/óra a
napi csúcsigény (kWh/nap) megadásával minden igényelt
napra külön. Ezen adatok meglétét az Elosztó az igény
beérkezésekor ellenőrzi.¶
A több gáznapra történő kapacitáslekötés teljes igényelt
időszakra történő elbírálása a tervezett igénybevételt
megelőző gáznapon történik.¶
Az Elosztó minden esetben tájékoztatja a Rendszerhasználót
a kapacitáslekötési kérelem elfogadásáról, vagy
visszautasításáról.¶
törölt: Gáznapon belüli kapacitáslekötés szabályai
törölt: A Rendszerhasználók a gáznap kapacitásigénnyel
érintett óráját megelőző harmadik óra első fél órájában
adhatnak be kapacitáslekötési kérelmet. Adott hálózati pontra
vonatkozó napon belüli kapacitáslekötési igénynek
tartalmaznia kell a legnagyobb napi többlet kapacitásigényt
az elosztói kiadási pontokra kWh/óra-ban.¶
A földgázelosztó ellenőrzi, hogy a beérkezett
kapacitáslekötési kérelem tartalmazza-e az ÜKSZ-ben előírt
adatokat.¶
A hozzáférés elutasítását az Elosztónak indokolnia kell. ¶
Az Elosztó a szerződéssel lekötött kapacitás mértékéig
folyamatos földgázelosztás biztosítására vállal
kötelezettséget, ez alól kivétel a tervezett karbantartás,
üzemzavar, korlátozás és válsághelyzet esete.¶
Az Elosztó minden esetben tájékoztatja a Rendszerhasználót
a kapacitáslekötési kérelem elfogadásáról, vagy
visszautasításáról.¶

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 besoroláshoz szükséges adatokat a mindenkor hatályos
rendeletet figyelembe véve, minden év szeptember 30-ig kitöltve köteles megküldeni az Elosztó
részére.

törölt: kategóriákhoz történő
törölt: a teljesítmény határokat
törölt: június

