
1/3. oldal 

1. számú függelék 
 

JOGSZABÁLYOK, SZABVÁNYOK  
 

1.) Jogszabályok 
 

Törvények 
 

- 2018. évi LIV. törvény – az üzleti titok védelméről 

- 2016. évi LXVIII. törvény - a jövedéki adóról 

- 2016. évi IX. törvény - a behajtási költségátalányról 

- 2015. évi LVII. törvény - az energiahatékonyságról 

- 2013. évi XXII. törvény - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról 

- 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (új Ptk.) 

- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról 

- 2008. évi XL. törvény - a földgázellátásról (Get.) 

- 2006. évi XXVI. törvény - a földgáz biztonsági készletezéséről 

- 2006. évi V. törvény - a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról  

- 2003. évi LXXXIX. törvény - a környezetterhelési díjról 

- 1997. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről 

- 1995. évi LIII. törvény - a környezet védelmének általános szabályairól 

- 1993. évi XCIII. törvény - a munkavédelemről 

- 1993. évi III. törvény - a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

- 1991. évi XLV. törvény - a mérésügyről 

- 1959. évi IV. törvény - a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (Ptk.) - az új Ptk. 
2014. március 15-i hatálybalépésekor fennálló kötelmekkel kapcsolatosan alkalmazandó 

 
Kormányrendeletek 

 

- 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet - a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről 

- 296/2015. (X.13.) Korm. rendelet - a földgáz végső menedékes szolgáltatásról és a 
földgázkereskedő működésének lehetetlenülése esetén a felhasználók földgázellátását 
veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról 

- 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet – az energiahatékonyságról szóló törvény 
végrehajtásáról 

- 265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet - a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági 
készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb 
intézkedésekről 

- 19/2009. (I. 30. ) Korm. rendelet - a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 
rendelkezéseinek végrehajtásáról 

- 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet - az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia 
fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról 

- 127/1991. (X.9.) Korm. rendelet – a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról 
 

Miniszteri rendeletek: 
 

- 25/2015. (V. 26.) NFM rendelet - az energiahatékonyság növelését elősegítő tájékoztatásról 

- 13/2015. (III. 31.) NFM rendelet - a földgáz biztonsági készlet mértékéről 



NKM Energia Zrt. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat 
___________________________________________________________________________ 

3. számú függelék 2/3. oldal 

- 86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet - az egyes földgázipari vállalkozások 
adatszolgáltatásainak rendjéről 

- 28/1994. (X. 28.) IKM rendelet - a gázszolgáltatónak, a gázértékesítőnek és a 
villamosenergia-szolgáltatónak a fogyasztók társadalmi érdekképviseleti szervezeteivel való 
együttműködéséről 

 
MEKH (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) rendeletek: 

 

- 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által 
szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint 
az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással 
kapcsolatos rendelkezésekről  

- 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a 
csatlakozási díjak mértékéről  

- 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, 
valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól  

- 9/2016. (XI. 10.) MEKH rendelet a szomszédos nem EU-tagállam földgázszállító 
rendszeréhez kapcsolódó határkeresztező gázvezeték betáplálási-kiadási pontján a 
kapacitások felajánlásáról 

- 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a 
csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól 

- 9/2015. (XI. 12.) MEKH rendelet az új földgáz árszabályozási ciklus megállapításáról 

- 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti 
díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére 
vonatkozó szabályokról 

 
Az Európai Unió jogi aktusai 

 

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1938 rendelete (2017. október 25.) a 
földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU 
rendelet hatályon kívül helyezéséről  

- A Bizottság (EU) 2017/459 rendelete (2017. március 16.) a földgázszállító rendszerekben 
alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi 
szabályzat létrehozásáról és a 984/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről 

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 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 (általános adatvédelmi rendelet) 

- A Bizottság 1348/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. december 17.) a 
nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (2) és (6) bekezdésének végrehajtására 
irányuló adatszolgáltatásról 

- Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli 
származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról 

- Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az 
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint 
a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

- Az Európai Parlament és a Tanács 1227/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a 
nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról 
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- Az Európai Parlament és a Tanács 715/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a 
földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 

- 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 

- Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve (2009. április 23.) a megújuló 
energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 
2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről 

2.) Szabványok 

 
Az NKM Energia Zrt. törekszik arra, hogy az EU-ban alkalmazott szabvány előírásokat 
megismerje, és azokat tevékenysége során a vele szerződéses kapcsolatban álló felekkel is 
megismertesse. 
 
Pályázati kiírásban, szerződésekben, technológiai előírásaiban az NKM Energia Zrt. hivatkozik 
azokra a szabványokra, amelyeknek betartását kéri a partnerektől, különös tekintettel az alábbi 
szabványokra: 
 

 MSZ EN ISO 9001 Minőségirányítási rendszerek. követelmények 

 MSZ EN ISO 13686 Földgáz Minőségi jellemzők. 

 MSZ EN ISO 13734 Földgáz. Szagosítóanyagként használt szerves kénvegyületek. 
Követelmények és vizsgálati módszerek. 

 MSZ 1648 Közszolgáltatású, vezetékes földgáz 

MSZ-09-74.0011-5 Gázszagosítás. Közszolgáltatású gázok szagosításának 
ellenőrzése és az ellenőrzés dokumentálása. 
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Felhasználó azonosító száma:  

Felhasználási hely azonosítója:  

1/1. oldal 

Átadás - átvételi nyilatkozat felhasználó-változás bejelentéséhez 

Átadó (elköltöző) felhasználó neve1,2: …………………………………………………………………………………... 

mint  tulajdonos  bérlő  egyéb ……………………………………………………………. jogcímen használó. 

Nyilvántartási száma1: ……………………………………… Adószáma1: ……………………………………………... 

Statisztikai azonosító: ………………………………… Egyéni vállalkozói igazolvány szám: ………………………….. 
Születési neve2: ………………………………… Anyja neve2: ………………………………………………………… 

Születési helye2: ………………………………… Születési ideje2: ……………………………………………………… 

Székhely címe1 / Lakhelye2: ……………………………………………………………………………………………... 

Értesítési címe1,2: ………………………………………………………… Telefonszáma1,2: …………………………… 

Felhasználó azonosító száma1,2: …………………………………... E-mail címe: ………………………………………. 

Átvevő (ajánlatkérő) felhasználó neve1,2: ……………………………………………………………………………… 

mint  tulajdonos  bérlő  egyéb ……………………………………………………………. jogcímen használó. 

Nyilvántartási száma1: …………………………………… Adószáma1: ………………………………………………... 

Statisztikai azonosító: ………………………………… Egyéni vállalkozói igazolvány szám: ………………………….. 
Születési neve2: ………………………………… Anyja neve2: ………………………………………………………… 

Születési helye2: ……………………………………… Születési ideje2: ………………………………………………… 

Székhely címe1 / Lakhelye2: ……………………………………………………………………………………………... 

Értesítési címe1,2: ………………………………… Telefonszáma1,2: ………………… E-mail címe3: …………………. 

Felhasználási hely címe1,2: ……………………………………………………………………………………………... 

Mérési pont azonosító (POD)1,2,4: ………………………………………… 

Tulajdonos neve, ha nem az Átvevő felhasználó a tulajdonos: ………………………………………………………… 

Gázmérővel rendelkező felhasználási hely  Mérőnélküli (átalánydíjas) felhasználási hely:  

Az alábbiakban kérjük felsorolni a mérőhelyen található gázmérők gyári számát és állását  

Sorszám Mérő gyári szám1,2 Mérőállás1,2 Dátum1,2 Megjegyzés 

1. 
 

    

2. 
 

    

3. 
 

    

Felhívjuk a figyelmet, hogy az NKM Energia Zrt. jogosult a helyszíni ellenőrzés eredménye alapján az adatokat indokolt esetben 
módosítani, ha megállapításra kerül, hogy a mérő, valamint a mérőállás tekintetében elírás történt. 

Az Átadó felhasználó kijelenti, hogy a fenti felhasználási helyen a földgázszolgáltatás igénybe vételével felhagy (elköltözik stb.), így ott 
a továbbiakban földgázszolgáltatásra nem tart igényt, és földgáz-kereskedelmi szerződését felmondja. Az Átadó felhasználó a fentiekben 
közölt mérőállás(ok)ig az annak megfelelően készült előleg- és végszámla kiegyenlítését vállalja. Ha az Átadó felhasználó a területileg 
illetékes földgázelosztóval megkötött elosztóhálózat-használati szerződését az NKM Energia Zrt. kezeli megbízottként, az Átadó 
felhasználó a jelen okirat aláírásával az elosztóhálózat-használati szerződését is felmondja, és kéri az NKM Energia Zrt.-t, hogy ezzel 
kapcsolatban a területileg illetékes földgázelosztónál a jogszabályok szerint járjon el.  

Az Átvevő felhasználó kijelenti, hogy az NKM Energia Zrt.-től a földgázszolgáltatást a fentiek szerinti mérőállás(ok)tól 
kívánja igénybe venni, és ennek érdekében az NKM Energia Zrt.-vel földgáz-kereskedelmi szerződést köt. (A szerződéskötés 
felgyorsítása érdekében az Átvevő felhasználó kitölti a honlapon (https://www.nkmfoldgaz.hu/Szabadpiac/Ajanlataink/orszagos-
foldgazellatas/Szabadpiaci-ajanlatkeres) elérhető szabadpiaci ajánlatkérőt.) 

Felek kijelentik, hogy a közölt adatok mindenben megfelelnek a valóságnak. 

Kelt: ................................, 20.......... év ......... hó ...... nap 

…………………………… ……………………………… 
Átadó felhasználó  Átvevő felhasználó 

A földgázszolgáltatás biztosítása, a földgáz-kereskedelmi szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.nemzetikozmuvek.hu 
honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Általános Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. Az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt 
személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.nemzetikozmuvek.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó 
Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. 

1,2 A 2008. évi XL. törvény (Get.) 36. § (1) bek. a) pontja és 125. § (1) bekezdése, ill. a Get. rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30.) Korm. rendelet 23/B. §-a 
alapján az adatszolgáltatás kötelező (1 nem természetes személyek, 2 természetes személyek esetén). | 3 Elektronikus számla választása esetén megadása kötelező. | 4 A számla 
3. oldalán, a mérési pont azonosító (POD) után zárójelben szereplő számsor. 

vonalkód 

http://www.nemzetikozmuvek.hu/
http://www.nemzetikozmuvek.hu/
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Felhasználó azonosító száma:  

Felhasználási hely azonosítója:  

 

1/2. oldal 

Megrendelés földgázszolgáltatás végleges megszüntetésére 
földgáz-kereskedelmi és elosztóhálózat-használati szerződés felmondásával 

Mérési pont azonosító (POD) ………………………………………………… 

Felhasználó adatai 

Felhasználó neve1: ………………………………………………………………………………………………………… 

Nyilvántartási szám (pl. cégjegyzékszám)3: …………………………… Adószám3: ……………………………………… 

Anyja neve1: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Születési hely1: …………………………………..……………… Születési idő1: ………………………………………… 

Telefonszám2: ……………………………………… E-mail cím2: ………………………………………………………. 

Levelezési cím: …………… irányítószám, …………………………………………………… település, 

…………………………………………………… utca, út, tér …………… házszám (épület/emelet/ajtó) 

Számlafizető adatai (abban az esetben kell kitölteni, ha eltér a felhasználótól) 

Fizető neve1: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Nyilvántartási szám (pl. cégjegyzékszám)3: ……………………………… Adószám3: …………………………………… 

Anyja neve1: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Születési hely1: …………………………………..……………… Születési idő1: ………………………………………… 

Telefonszám2: ……………………………………… E-mail cím2: ……………………………………………………….. 

Levelezési cím: …………… irányítószám, …………………………………………………… település, 

…………………………………………………… utca, út, tér …………… házszám (épület/emelet/ajtó) 

Kapcsolattartó neve és telefonszáma: ………………………………………………………………………………... 

Felhasználási hely adatai: 

…………… irányítószám, …………………………………………………… település, 

…………………………………………………… utca, út, tér, egyéb …………… házszám (épület/emelet/ajtó) 

Kérjük, adja meg a felhasználási helyen található, megszüntetendő gázmérő(k) gyári számát és aktuális mérőállását: 

Mérő gyári száma Mérőállás Dátum Megjegyzés 

 m3   

 m3   

 

Előrefizetős mérővel rendelkező felhasználási hely  Mérőnélküli (átalánydíjas) felhasználási hely:  

Jelen megrendelés aláírásával kezdeményezem a gázszolgáltatás végleges megszüntetését. 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a földgázszolgáltatásnak a jelen megrendelésem alapján a fenti felhasználási helyen történő 
megszüntetése más személy(ek) jogszabályi vagy más jogait, jogos érdekeit nem sérti, más személy(eke)t a felhasználási hely 
birtoklásában nem akadályoz vagy háborít.  

Tudomásul veszem, hogy ezen nyilatkozatom esetleges megalapozatlanságából eredő mindennemű jogkövetkezményeket, polgári jogi 
és/vagy büntetőjogi felelősséget teljes körűen viselni tartozom, illetve a jogaiban sértett harmadik személlyel/személyekkel történő 
esetleges jogvitákat köteles vagyok rendezni. 

 
 

A számlán megtalálható, kötelezően töltendő 1 Természetes személynél a 2008. évi XL. törvény 125. § (1) bek. és 36. § (1) bek. alapján az adatszolgáltatás kötelező, 
gazdálkodó szervezetek esetében nem töltendő.| 2 Időpont egyeztetés céljából célszerű kitölteni.| 3 Csak cégek esetében töltendő. 

Kérjük, a nyomtatványt az aláírások kivételével olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki! 

vonalkód 
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Fontos megjegyzések 

 A gázszolgáltatás végleges megszüntetésével egyidejűleg a földgáz-kereskedelmi és elosztóhálózat-használati 
szerződés is megszűnik. 

 A gázszolgáltatás végleges megszüntetése nem ingyenes, díjait az illetékes földgázelosztó mindenkori díjszabása 
tartalmazza. 

 A gázmérő(k) véglegesen leszerelésre kerül(nek). 

 A gázmérő előtti vezeték nyomásmentesítésére annak megrendelése után kerülhet sor. A megrendelés a helyszíni 
szemlét követően adott árajánlat alapján készül (épület/falak bontása esetén kötelező). A felhasználó tulajdonában 
lévő, lezárás utáni vezetékszakasz nem marad nyomás alatt. Ezen és esetleges egyéb (pl. földmunka) 
megrendelésekkel kapcsolatosan kérjük, érdeklődjön az illetékes földgázelosztónál. 

Külön felhívjuk figyelmét, hogy jelen megrendelés érvényessége 60 nap. Abban az esetben, ha a felhasználónak felróható 
okból nem lehet elvégezni a munkát, a megrendelés automatikusan érvényét veszíti. 

Nyilatkozat 

A leszerelési mérőállás(ok)nak megfelelően készült végszámla kiegyenlítését és a gázmérő leszerelésének, illetve a 
földgázszolgáltatás végleges megszüntetésének minden felmerülő költségét vállalom. Tudomásul veszem, hogy a 
földgázszolgáltatás esetleges későbbi visszaállításának feltétele a vonatkozó költségek megfizetése.  

Kelt: ................................, 20.......... év ......... hó ...... nap 

…………………………… ……………………………… 
Felhasználó aláírása Fizető aláírása 

 

A földgázszolgáltatás biztosítása, a földgáz-kereskedelmi szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a 
www.nemzetikozmuvek.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Általános Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. Az ügyintézés 
során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.nemzetikozmuvek.hu honlapon és az 
ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. 

 

http://www.nemzetikozmuvek.hu/
http://www.nemzetikozmuvek.hu/
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