Üzletszabályzat 2. sz. Melléklet

JAS Budapest Zrt.

Elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás
I.

Általános elvek

1.1.

Gázellátás, nominálás

A JAS Budapest Zrt., mint földgázkereskedő felelős a Felhasználó biztonságos gázellátásáért.
Ennek érdekében kereskedelmi szerződést köt a földgázbeszerzésre, kapacitás lekötési
szerződéseket a szállító és az elosztó rendszer használatára a rendszerüzemeltetőkkel,
valamint a szállítási rendszerirányítóval.
A JAS Budapest Zrt. elvégzi a napi és heti fogyasztás előrejelzéseket (nominálás), az
egyensúlytartás érdekében az informatikai platformon keresztül folyamatosan tartja a
kapcsolatot a szállítási rendszerirányítóval.
A földgázkereskedő fenti feladatait a
Szabályzatvonatkozó előírásai szerint látja el.

mindenkori

Üzemi-

és

Kereskedelmi

A Kereskedő és a Felhasználója közötti kapcsolatot a földgázkereskedő üzletszabályzata,
illetve az általuk aláírt egyedi szerződés tartalmazza.

1.2.

Adatszolgáltatás a Felhasználók részéről

A Felhasználók napi és heti, havi fogyasztás előrejelzéssel segítik a földgázkereskedőt a
szállítási rendszerirányító felé megadásra kerülő adatszolgáltatásban.
A földgázkereskedő és a Felhasználó szerződésben állapodnak meg a nominálási eltérési díj
és a kiegyensúlyozási díj áthárításáról.

1.3.

Elszámolási időszak

A földgázkereskedői engedélyes és a Felhasználó közötti elszámolás gyakorisága egyedi
megállapodások függvénye.
A földgázkereskedő és a rendszer egyéb szereplői (szállítási rendszerirányító, szállítási
rendszerüzemeltetői - és elosztói engedélyesek, más földgázkereskedők, termelők, tárolói
engedélyes, szervezett földgázpiac) közötti elszámolás gyakoriságát jogszabályok, az ellátási
szabályzatok, illetve egyedi megállapodások rögzítik.

1.4.

Mérés

Felhasználók esetében a mérés a jogszabályokban és az illetékes szállítási
rendszerüzemeltetői, illetve elosztói engedélyes által előírt feltételeknek megfelelő
gázmérővel történik (az ÜKSZ vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.)
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Az elszámolási méréseket, az elszámoláshoz szükséges gázmérő leolvasást az illetékes
elosztói engedélyes, illetve szállítási rendszerüzemeltető, végzi el és a mérési adatokat az
Üzletszabályzatában meghatározott módon köteles a földgázkereskedő és a Felhasználó
számára biztosítani napi és havi rendszerességgel.

1.5.

Számlázás

A földgázkereskedő ellátásában lévő Felhasználója által fizetendő díjakat az érdekelt felek
egyedi szerződésében rögzítik. A rendszerhasználati díjakat a földgázkereskedő a
rendszerhasználati díjakról szóló MEKH rendelet szerint számlázhatja. A Felhasználónak
lehetősége van arra, hogy a hálózatok használatának díját
-

a földgázkereskedő társaságon keresztül közvetetten, vagy
közvetlenül

fizesse meg az illetékes szállítási rendszerüzemeltetőnek vagy elosztó hálózati üzemeltetőnek.

1.6.

Elszámolás

Az elszámolási időszakban a földgázkereskedő által a Felhasználónak szolgáltatott földgáz és
az elszámoláshoz szükséges egyéb jellemzők mennyiségét a földgázkereskedő a fogyasztási
hely mérésére szolgáló mérőberendezés leolvasásából nyert és az elosztói engedélyes által a
rendelkezésére bocsátott adatok alapján állapítja meg.
A mért adatok elszámolására a földgázkereskedő és a Felhasználó közötti bilaterális
ármegállapodások alapján kerül sor a közösen kialakított konstrukciónak megfelelően.
A földgázkereskedő és Felhasználó között a kiegyenlítő gáz elszámolása az egyedi
szerződésben rögzítetteknek megfelelően történik.

1.7.

Fizetési feltételek

A földgázkereskedő és a gázpiac egyéb szereplői (felhasználók, szállítási rendszerirányító,
szállítási rendszerüzemeltető, elosztók, más kereskedők, termelők, tárolói engedélyes,
szervezett földgázpiac) között a fizetési feltételeket jogszabályok, illetve egyedi
megállapodások rögzítik.

1.8.

Az elszámolás során alkalmazott számítási eljárás, paraméterek

II. Földgáz Díj és a Rendszerhasználati Díj számítása
Gáz Ár = Pn + RHD
ahol
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Pn – földgáz díja
RHD – földgáz rendszer használat díja
Pn (földgáz díj) számítása:
A számlázási időszakban leszállított földgáz díja = Felhasználó által az adott időszakban
átvett földgáz hőmennyisége × az adott időszakra érvényes szerződéses földgáz egységár
(Pn).
RHD (rendszerhasználati díj) számítása:
A rendszerhasználati díj a Felhasználó által rendelkezésünkre bocsátott földgáz
felhasználási adatok (éves és havi mennyiségek, órai kapacitás), fogyasztási profilok és az
ajánlatadás napján érvényes hatósági rendszerhasználati díjak alapján kerültek kiszámításra
és a megadott fogyasztási adatokkal együtt érvényesek.
Az RHD elemek fajlagos értékei az egyes tarifa elemek rendeleti változásakor a változás
mértékével és időpontjának hatályával kiigazításra kerülnek és az RHD újraszámításra
kerül. Amennyiben a Felhasználó vagy megbízottja a vonatkozó gázévre a fenti
teljesítménytől eltérő kapacitást köt le, az RHD értéke annak megfelelően módosul.
A fentiek szerint meghatározott szerződéses ár a földgáz díjából és rendszerhasználati
díjakból áll és nem tartalmazza az energiaadót, az MSZKSZ díjat és az ÁFA-t.
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