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Az ÁSZF 3. A Felhasználó kötelezettsége pontja az alábbiak szerint módosult: 

A Felhasználó köteles gondoskodni a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték szakszerű 

és biztonságos használatáról, a fogyasztásmérő állagmegóvásáról (átvett állapotnak 

megfelelő állapot fenntartása) és őrzéséről, valamint a csatlakozóvezeték és a Felhasználói 

berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartásáról, a rendszeres karbantartások, 

javítások, a szükséges cserék és a műszaki-biztonsági felülvizsgálatok elvégzéséről. 

Felhasználási helyen történő, a hatályban lévő műszaki előírásoknak megfelelő 

nyomásszabályozóra történő csere esetén, a Felhasználó gondoskodni köteles a 

nyomásszabályozó védelmének biztosításáról azzal, hogy az ehhez szükséges esetleges 

átalakítást a Felhasználó köteles elvégezni annak költségviselése mellett. Nem lakossági 

Felhasználó esetén - eltérő megállapodás hiányában - a Földgázelosztó által jóváhagyott 

kiviteli tervnek megfelelő csatlakozóvezeték és Felhasználói berendezés működéséhez 

szükséges teljesítményű nyomásszabályozót a Felhasználó biztosítja. 

A 100 m3/óra névleges mérőteljesítményű vagy nagyobb összteljesítményű felhasználási 

helyeken felszerelt fogyasztásmérő berendezések távadóval történő ellátása és a 

jeltovábbításhoz szükséges telemechanikai rendszer működtetése során az Elosztó 

napelemek felszerelésével biztosítja a szükséges tápellátást. Amennyiben a mérési helyre 

nem szerelhető fel napelem benapozás hiányában, vagy egyéb műszaki akadály miatt, 

akkor ebben az esetben a Felhasználó köteles biztosítani, hogy az Elosztó a mérési 

rendszert a Felhasználó belső elektromos hálózatára kapcsolja, melynek kiépítését és 

csatlakoztatását az Elosztó valósítja meg. Ebben az esetben a Felhasználó az 

elosztóhálózat-használati szerződés hatálya alatt folyamatosan köteles biztosítani a mérési 

rendszer villamosenergia-ellátáshoz szükséges energiát. Amennyiben a Felhasználónak 

felróható módon megszakad az Elosztó által üzemeltett mérési és telemechanikai rendszer 

villamos-energia ellátása, mely miatt az Elosztó nem tud eleget tenni mérési 

kötelezettségének, úgy ebben az esetben az Elosztó részéről nem valósul meg 

szerződésszegés, a mérés és a jeltovábbítás elmaradásának és helyreállításának 

következményeit és költségeit teljes körűen a Felhasználó viseli.  

A Felhasználó köteles lehetővé tenni a Földgázelosztó, illetve megbízottja számára az adott 

ingatlanra való bejutás lehetőségét, a felhasználási hely(ek)hez kapcsolódó 

fogyasztásmérő(k) leolvasását, számítóegység adatkiolvasását, a lejárt hitelesség, vagy 

egyéb okból szükségessé vált mérők cseréjét, a mérő(k) és mérőhely(ek) ellenőrzését, 

ingatlanon belüli gázömlés esetén a veszélyhelyzet megszüntetését. 

A Felhasználó köteles a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokban írtak szerint 

elvégeztetni a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági 

felülvizsgálatát. 

A Földgázelosztó a felhasználási helyre való bejutás érdekében - a Földgázellátásról 

szóló 2008. évi XL. törvény (GET) felhatalmazása alapján – a megyei kormányhivatal 

járási hivataláhozaz illetékes járásbírósághoz  fordulhat, és a Felhasználó elleni hatósági 



eljárás lefolytatását kérelmezheti, amennyiben a Felhasználó akadályozza, vagy 

meghiúsítja: 

o a fogyasztásmérő berendezés leolvasását, ellenőrzését, cseréjét, 

o szerződésszegés vagy szerződés nélküli vételezés esetén a földgázelosztási 

szolgáltatásból történő felfüggesztést, 

o a felhasználói berendezés ellenőrzését. 

A járási hivatal 

A Földgázelosztó akkor kezdeményezheti a felhasználási helyre való bejutás biztosítása 

iránti nemperes eljárást, ha 

-   a felhasználót a felhasználási helyre történő bejutás lehetőségének biztosítására 

legalább két alkalommal írásban felhívta, és 

-   az adott felhasználási helyre történő bejutási kísérlete sikertelen volt. 

 

A járásbíróság a határozatában 

a) a fogyasztásmérő berendezés leolvasásának, ellenőrzésének, cseréjének, 

b) a földgázelosztási szolgáltatásból történő felfüggesztéshez szükséges 

intézkedéseknek, vagy 

c) a felhasználói berendezés ellenőrzésének 

a tűrésére és együttműködésre vonatkozó kötelezettséget állapíthat meg. 

A járási hivatal a határozatát a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezési alapján fellebbezésre 

tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilváníthatja. A nemperes eljárásban a bíróság 

elsődlegesen a rendelkezésre álló iratok és adatok alapján dönt. A bíróság – ha a 

döntéséhez szükséges – a feleket meghallgathatja és a felek indítványára további 

bizonyítást rendelhet el. A polgári nemperes eljárásra egyebekben a polgári 

perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény – a nemperes eljárás sajátosságaiból eredő 

eltérésekkel – megfelelően irányadó.  

 

 

 


