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Tájékoztató a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés szakszerű
használatáról és a felhasználói kötelezettségekről
csatlakozóvezetékek javítása esetén
A földgázelosztásról szóló 2008. évi XL. törvény és a törvény végrehajtási utasításaként
megjelent 19/2009. (1.30.) számú Kormányrendelet a csatlakozóvezeték és a felhasználói
berendezés tervezésére, kivitelezésére, üzemeltetésére és karbantartására, valamint a gázmérő
leolvasására az alábbiakat írja elő:
1. Tervezés, kivitelezés
A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítési, átalakítási és bővítési munkáinak
tervezéséről és kivitelezéséről az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. A kiviteli tervet –
a kivitelezési munkák megkezdése előtt – arra jogosult tervező készítheti a Gázipari
Műszaki Biztonsági Szabályzat (a GMBSZ) előírásai alapján. A GMBSZ megtalálható a
www.fogazelosztas.hu honlapon. Ugyancsak a GMBSZ szabályozza azon eseteket,
amelyeknél nem kell tervet készíteni. A kiviteli tervet a földgázelosztóhoz
tervfelülvizsgálatra be kell nyújtani.
A kivitelezés megkezdését csak a földgázelosztó által felülvizsgált tervek birtokában szabad
megkezdeni. A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítésére, átalakítására vagy
megszüntetésére a 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendeletben meghatározott nyilvántartásba
felvett, érvényes fényképes gázszerelői igazolvánnyal rendelkező gázszerelő jogosult. Az
elkészült gázszerelést a földgázelosztó vagy megbízottja az üzembe helyezés előtt köteles
műszaki-biztonsági szempontból ellenőrizni, a kivitelező bejelentését követően.
A gázkészülék légellátási és égéstermék elvezetési feltételek meglétét minden esetben arra
jogosult szakemberrel ellenőriztetni kell. Különös tekintettel a fokozott légzárású
nyílászárók beépítése, vagy a meglévő nyílászárók tömítése, elszívó/szellőző ventillátorok,
konyhai páraelszívók beépítése esetén.
2. Üzemeltetés, karbantartás
A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemeltetése és karbantartása az
ingatlantulajdonos kötelezettsége. Az elkészült csatlakozóvezeték és a felhasználói
berendezés az ingatlantulajdonos tulajdonát képezi.
Az ingatlantulajdonos (felhasználó), illetve az üzemeltető (a továbbiakban együtt:
felhasználó) köteles a csatlakozó vezetéket és a felhasználói berendezést rendeltetésszerű
állapotban tartani, rendeltetésszerűen üzemeltetni, a szükséges ellenőrzéseket és
karbantartását a gyártói előírások alapján rendszeresen elvégeztetni, minden vonatkozó
biztonsági előírást betartatni, a hatósági, illetve az engedélyes ellenőrzése során az
ellenőrzés feltételeit biztosítani, rendszeres időközönként műszaki-biztonsági szempontból
felülvizsgáltatni.
A gázkészülék üzembe helyezését és beüzemelését kizárólag a gyártó nevében eljáró, erre
feljogosított szakemberek végezhetik. A gázkészülék műszaki-biztonsági követelményeinek,
biztonságos és szakszerű használatának oktatása az üzembe helyező gázszerelő feladata.
A csatlakozóvezeték és a felhasználói időszaki ellenőrzésére a külön jogszabályban
meghatározott, nyilvántartott gázszerelő jogosult.
A felhasználó a csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezés biztonságos üzemét
veszélyeztető körülmény észlelése esetén annak kijavítására, a kijavítás megtörténtéig a
használat szüneteltetése mellett haladéktalanul intézkedni tartozik.
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A felhasználó köteles minden általa észlelt, a szolgáltatással kapcsolatos rendellenességet a
földgázelosztónak haladéktalanul bejelenteni. Épületen (lakáson) belüli gázszivárgás,
gázömlés esetén a felhasználó köteles a veszély elhárítása érdekében a tőle elvárható
intézkedéseket (pl. szellőztetés, gázcsapok lezárása, tűzgyújtás vagy villamos berendezés
bekapcsolásának mellőzése, szikraképződés megakadályozása, a veszélyeztetett
környezettájékoztatása) megtenni.
A felhasználói berendezés üzemeltetésének műszaki-biztonsági feltételeit befolyásoló
üzemeltetési körülményeinek megváltoztatása (pl.: nyílászárók cseréje vagy tömítése, elszívó
szellőzés létesítése, stb.) tervezői felülvizsgálatot követően történhet.
Gázkészülék karbantartást, javítást a gázkészüléket gyártó, vagy megbízottja, csatlakozó és
fogyasztói vezeték és tartozékai esetén kivitelezői jogosultsággal rendelkező személy vagy
szervezet végezheti.
3. Gázmérő leolvasása
A gázmérő vagy mérési rendszer telepítéséhez szükséges mérési hely kialakítása és
biztosítása, illetve a telepített gázmérő állagmegóvása és védelme a felhasználó
kötelezettsége saját költségén. A felhasználó továbbá köteles a földgázelosztó vagy
megbízottja részére a mérő leolvasását, ellenőrzését, le- és felszerelését lehetővé tenni.
4. Szolgáltatás szüneteltetése
A földgázelosztási engedélyes a már üzembe helyezett csatlakozó vezeték és fogyasztói
berendezés üzemét részben, vagy egészben – a kizárás alapjául szolgáló állapot fennállásáig
– szüneteltetheti, ha a felhasználó a csatlakozó vezetéket és a fogyasztói berendezést az
életre, a testi épségre, az egészségre vagy, a biztonságra veszélyes módon, nem
rendeltetésszerűen használja, illetve ha a nyomásszabályozó, vagy a gázmérő működését
befolyásolja, a fogyasztói berendezés ellenőrzését, továbbá a gázmérő leolvasását az
engedélyes megbízottja részére nem teszi lehetővé.
A csatlakozóvezeték javítására csak az 1. pont előírásainak eleget tevő gázszerelő jogosult. A
csatlakozóvezeték javítása nem tervköteles tevékenység. A csatlakozóvezeték javítás átvételének
nem része a felhasználói berendezés és környezetének vizsgálata. A csatlakozóvezeték
javításának átvétele nem helyettesíti a 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet előírása szerint
kötelező időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatot.
Alulírott, aláírásommal igazolom, hogy a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft., mint földgázelosztó a
2008. évi XL. törvényben és a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletben foglalt felhasználói
kötelezettségekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeinek eleget tett, és az abban foglaltakat
tudomásul veszem.
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_________________________
Felhasználó aláírása

*Felhasználó neve: _________________________________
*Felhasználási hely: _________________________________
* Kérjük olvashatóan kitölteni.

