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Kereskedőváltás



 

Záró

 

mérőállás megállapítása:

A  záró

 

mérőállás megállapítására a felhasználó

 

a, a korábbi és az új földgázkereskedő

 

megállapodása az 
irányadó.
Ha a felek a felmondás  visszaigazolásának napjáig nem állapodnak meg akkor az elosztó

 

a kereskedelmi 
szerződés megszűnésének napjáig, az új kereskedő

 

költségére köteles gondoskodni a mérőleolvasásról és 
az eredményt 3 napon belül átadni a korábbi és az új kereskedő

 

részére.



 

Kikapcsolás alóli menteség:


 

Moratóriumra jogosultak

állami vagy önkormányzati feladatokat ellátó

 

szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egészségügyi vagy 
közoktatási intézmény



 

Moratórium időszaka:  október 15.-e és április 15.-e közötti időszakban bármikor kérheti


 

Akkor kezdeményezheti a moratórium igénybevételét ha a korábbi fizetési késedelemből eredő

 

kötelezettségeinek 
maradéktalanul eleget tett.



 

Moratórium esetén a közintézményi felhasználó

 

fenntartója a  moratórium alatti tartozásokért a PTK 274. §

 

(1) 
bekezdése szerint egyszerű

 

kezesként felel.


 

A moratórium alatt a szolgáltató

 

a szerződést fizetési késedelemre hivatkozással nem mondhatja fel.
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Névátírás



 

Kapacitás lekötési jog átadása tulajdonostól bérlőnek:

Csak abban az esetben ha nincs lejárt tartozása.


 

Kapacitás lekötési jog átadása tulajdonostól tulajdonosnak:

Nem korlátozható

 

( GET 70/B §)


 

Kapacitás lekötési jog visszaadása bérlőtől tulajdonosnak:

A tulajdonos akkor rendelkezhet ismételten a nyilvántartott kapacitásokról ha ő

 

vagy a rendelkezési joggal 
bíró

 

személy biztosítja a felfüggesztés megszüntetéséhez szükséges garanciákat és feltételeket.



 

Felhasználó

 

változást az elosztónak kell bejelenteni 15 napon belül. A bejelentési kötelezettség elmulasztása 
hálózathasználati szerződés megszegésének minősül.



 

Szabálytalan vételezés:



 

Visszakerült az elosztó

 

hatásörébe
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Szerződés írásbafoglalásának kötelezettsége:

A felhasználókkal teljes körűen újra kell szerződni a jogszabályban rögzített kötelező

 

adattartalommal.  2016. 
július 1.-e a szerződések megkötésének véghatárideje, de a közbeeső

 

években  el kell érni a meghatározott 
szintet a szerződések megkötésében. Az újraszerződési kötelezettség jelentős tájékoztatási kötelezettséget is 
előír.
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Kapcsolat az elosztókkal

A jogszabályok módosulásai több kérdést vetnek fel , amelyhez feltétlenül szükséges az elosztói engedélyes , az 
egyetemes szolgáltató

 

és a kereskedő

 

folyamatainak egyeztetése , az egységes értelmezés. ( pl. 
hálózathasználati szerződés megkötése, ügyfélszolgálat ellátása, szabálytalan vételezés értelmezése, kötbérek 
alkalmazása,  előrefizetős mérők feltöltési lehetőségének biztosítása, kapacitások nyilvántartása, 
szerződésfelmondások kezelése stb.)



 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló

 

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 
módosítása 

A korábbi szociális  támogatás helyett 2011. szeptemberétől az önkormányzatok által folyósított lakásfenntartási 
támogatás lépett.  Ágazati szinten történtek egyeztetések a támogatási rendszer  egységes kialakítása érdekében, 
de ezek nem vezettek  az elvárt eredményre. December végén megjelent a jogszabály amely előírja a támogatás 
kezelésére vonatkozó

 

szabályokat, amely jelentős rendszerfejlesztési  feladatokkal  és szervezési feladatokkal 
járt. ( Önkormányzatokkal egyeztetések, szerződéskötések, egységes adatforgalom kialakítása, támogatási 
határozatok fogadása, egyeztetések az önkormányzatokkal a pénzügyi elszámolásokról, számlán való

 

feltüntetés, 
egyedi allokációs szabályok kialakítása, társasházak egyedi kezelésének kialakítása).
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Köszönöm a figyelmet!
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