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TÁJÉKOZTATÁS
A gázszolgáltatás szüneteltetése
Felhívjuk figyelmét, hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL törvény
16§ (1) bekezdése szerint: „a földgázelosztó a szolgáltatás folytatását felfüggesztheti, ha a.) a felhasználó a
csatlakozóvezetéket, a felhasználói berendezést az életre, a testi épségre, az egészségre vagy a vagyonbiztonságra
veszélyes módon használja.”
89§ (6) bekezdésében foglaltak szerint: „a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemképes és
biztonságos állapotban tartására az ingatlan tulajdonosa köteles. Ennek megfelelően köteles gondoskodni azok
rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről.”
96§ (10) bekezdése szerint: „ha a csatlakozóvezetéken és a felhasználói berendezésen a szállítási
rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó veszélyhelyzetet észlel, vagy az egyéb módon tudomására jut, azonnal
köteles annak elhárításáról gondoskodni. Ennek keretében jogosult a gázellátást mindaddig szüneteltetni, amíg a
veszélyhelyzet fennáll. A gázmentesítési és gáz alá helyezési munkákat csak a szállítási rendszerüzemeltető, a
földgázelosztó vagy megbízottja végezheti el.”
A hivatkozott törvény rendelkezéseinek végrehajtására kiadott 19/2009 (I.30.) Kormányrendelet 1. számú
mellékletének (Földgázelosztási Szabályzat)
14.1 bekezdése alapján „a földgázelosztó az élet- és vagyonbiztonság, valamint a gázszolgáltatás folyamatosságának
veszélyeztetettsége esetén a gázszolgáltatást szüneteltetni köteles.”
18.3. j. pontja alapján „a felhasználó szerződésszegést követ el, ha a műszaki-biztonsági követelményeknek nem
megfelelő csatlakozóvezetéket, felhasználói berendezést használ, vagy azokat az életre, a testi épségre, az egészségre
vagy a vagyonbiztonságra veszélyes módon használja.”
Amennyiben a szivárgás vizsgálat „nem felelt meg” eredményű, a vizsgált csatlakozó-, és vagy fogyasztói
vezeték a további biztonságos üzemeltetésre nem alkalmas, ezért a gázszolgáltatás ideiglenesen
szüneteltetésre kerül az élet-, és vagyonbiztonságot veszélyeztetető helyzet megszüntetése érdekében.

A gázszolgáltatás visszakapcsolásához szükséges teendők, a meghibásodott vezeték javításával,
cseréjével kapcsolatban
1. Vezetékcsere esetén a felhasználási helyre vonatkozóan kiviteli tervet kell készíttetni arra jogosultsággal
rendelkező épületgépész, vagy gáz és olajipari mérnök végzettségű tervezővel.
2. A kiviteli tervet felülvizsgálatra be kell nyújtani társaságunk ügyfélszolgálatán (1081 Budapest, Fiumei út 9-11.
fszt. 5-6.).
3. A kivitelezési munkálatokat a műszaki-biztonsági hatóság által kiadott érvényes gázszerelői igazolvánnyal
rendelkező gázszerelővel kell elvégeztetni, a vonatkozó előírások szerint javítási munkálatok és a jóváhagyott
kiviteli terv alapján történő vezetékcsere esetében is.
4. Az elkészült kivitelezés műszaki-biztonsági ellenőrzését és a gázszolgáltatás visszakapcsolását az ingatlan
tulajdonosa vagy megbízott kivitelezője által, a szerelési nyilatkozat és megrendelő társaságunkhoz történő
benyújtásával kell kezdeményezni. A díjmentes ellenőrzést 15 napon belül, a megrendelővel egyeztetett időpontban
lefolytatjuk. Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készül, melynek egy példánya a megrendelőnek átadásra kerül.
A gázszolgáltatás visszakapcsolásához további részletes tájékoztatás, információ Társaságunk honlapján érhető el.
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