
Jogszabályok – Karbantartás  

A karbantartásra vonatkozó rendelkezéseket részben a földgázellátásról szóló 2008. évi Xl. 
törvény (továbbiakban: Get.), a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
Get. Vhr.) részben A magyar földgázrendszer üzemi és kereskedelmi szabályzata 
(továbbiakban: ÜKSZ) tartalmazza.  

Get. 14. § (2) A földgázelosztónak rendelkeznie kell továbbá mérő- és adatátviteli 
eszközökkel, a saját vagy a Hivatal jóváhagyásával kiszervezett tevékenységet végző 
személy szervezetén belül mindezek folyamatos üzemeltetését és felügyeletét ellátó 
szervezettel, valamint a saját szervezetén belül a karbantartást és az üzemzavar elhárítást 
irányító szervezetekkel, továbbá a csatlakozó rendszerüzemeltetőkkel és a saját 
szervezetén belül a rendszerhasználókkal kapcsolatot tartó, folyamatosan működő műszaki 
irányító szolgálattal.  

(3) A földgázelosztó és az elosztóvezeték - (1) bekezdés szerinti tulajdonosától különböző 
- tulajdonosa az üzemeltetni kívánt vezetékszakaszok működtetésére, karbantartására 
vonatkozóan üzemeltetési szerződést köt. Az üzemeltetési szerződés tartalmi elemeit külön 
jogszabály tartalmazza. 

GET 78. § (1) A rendszerüzemeltető és a telephelyi szolgáltató a szükséges legkisebb 
felhasználói körben és a legkisebb időtartamban a földgázszállítást, a földgázelosztást, 
illetve a tárolást más műszaki megoldás hiányában szüneteltetheti a rendszer 
karbantartása, átalakítása, felújítása, fejlesztése, cseréje és új felhasználó bekapcsolása 
esetén. A szolgáltatás szüneteltetésének részletes szabályait külön jogszabály és az Üzemi 
és Kereskedelmi Szabályzat tartalmazza.  

(2) A szüneteltetés kezdő időpontját és előrelátható időtartamát, valamint a szükséges 
biztonsági intézkedéseket az üzletszabályzatban rögzített módon, de legalább 15 nappal - 
tervszerű megelőző karbantartás esetén legalább 3 hónappal, szállítási 
rendszerüzemeltető karbantartási, felújítási és fejlesztési feladatai esetén legalább 42 
nappal - korábban a felhasználókkal és az érintett engedélyesekkel közölni kell. Az Üzemi 
és Kereskedelmi Szabályzat meghatározott felhasználói körben előzetes egyeztetési 
kötelezettséget írhat elő. A rendszerhasználókkal és a felhasználókkal történő előzetes 
egyeztetés szabályait az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmazza. 

(3) A be nem jelentett vagy késedelmesen bejelentett szünetelés, valamint a bejelentett 
szüneteltetés indokolatlan túllépése esetén a rendszerüzemeltető a földgázellátásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint a Hivatal 
határozatában meghatározott pótdíj megfizetésére köteles. Ha a rendszerüzemeltető a 
szüneteltetés előzetes bejelentésével késedelembe esik, a rendszerhasználók jogosultak 
az időpontot elutasítani. Ebben az esetben az érintett felek a szüneteltetés időpontjának 
meghatározása érdekében kötelesek ismételten egyeztetni. A szünetelés túllépése 
indokoltságát a Hivatal jogosult elbírálni. 

Szolgáltatás szüneteltetése  

Get. Vhr. 94. §(1) A szállítási rendszerüzemeltető a rendszer üzemeltetése érdekében 
folyamatosan gondoskodik a szállítóvezeték üzembiztonságáról és karbantartásáról és 
fejlesztéséről. Ennek érdekében jogosult díjvisszatérítési és pótdíjfizetési kötelezettség 
nélkül évente egy alkalommal, legfeljebb   

a) 48 óra időtartamú gázszünettel vagy 



b) 120 óra időtartamú, a kapacitás legfeljebb 50%-os átmeneti csökkentésével (e § 
alkalmazásában a továbbiakban együtt: gázszünet) járó karbantartást és fejlesztést 
végezni a szállítóvezetéken. 

(2) A rendszerüzemeltető - az (5) bekezdés kivételével - a gázszünettel járó 
karbantartások időpontját és a tervezett leállások időpontját a következő évre vonatkozóan 
- a GET 78. § (2) bekezdése szerinti határidő figyelembevételével - minden év december 
15-ig bejelenti a kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltető részére. A bejelentés részletes 
szabályait az ÜKSZ tartalmazza.  

(3) A szállítási rendszerüzemeltető évente köteles az általa üzemeltetett szállítóvezetékre 
karbantartási, leállási tervet készíteni, amely a gázszállítási szünettel járó karbantartási, 
felújítási, fejlesztési munkákat tartalmazza. A szállítási rendszerüzemeltető az általa 
üzemeltetett szállítóvezeték karbantartási, leállási tervének elkészítésekor a (2) bekezdés 
szerint bejelentett tervezett karbantartások és leállások időpontját figyelembe veszi. 

(4) A szállítási rendszerüzemeltető a gázszünettel járó munkákat az aktuális évre 
vonatkozóan minden év január 15-ig a kapcsolódó rendszerüzemeltetők egyidejű 
értesítésével közzéteszi. 

(5) A szállítási rendszerüzemeltető jogosult a közzétett leállási időpontok 
megváltoztatására, de az új időpontot az érintett rendszerüzemeltetőkkel és a 
szállítóvezetékre közvetlenül csatlakozó felhasználókkal vagy az őket ellátó 
földgázkereskedőkkel legalább 3 hónappal a leállás tervezett új időpontja előtt egyeztetnie 
kell. A szállítási rendszerüzemeltető az új időpontot honlapján közzéteszi. 

(6) A szállítási rendszerüzemeltető jogosult a közzétett leállási időtartamot 15 nappal a 
leállás tervezett időpontja előtt 

a) csökkenteni, ha a kapcsolódó rendszerüzemeltető a korábbi bejelentése alapján nem 
tervezett a csökkentett időtartamot meghaladó karbantartási munkát, 

b) törölni, ha a kapcsolódó rendszerüzemeltető nem tervezett a szállítóvezetéki leállási 
időtartamára karbantartási munkát.  

(7) A rendszerhasználó jogosult egyedi műszaki megoldás alkalmazását igényelni, amely 
lehetővé teszi a munkák gázszüneteltetés nélküli elvégzését, az ezzel kapcsolatos 
költségek a felhasználót terhelik. 

A szállító- és az elosztóvezetékek, valamint a tárolók üzemeltetése  

Get. 86. § (1) A rendszerüzemeltető - a szállító- és az elosztóvezetékek, valamint a tárolók 
együttműködése és az ahhoz való hozzáférés biztosítása érdekében - köteles az általa 
üzemeltetett szállító- és elosztóvezeték, valamint a tároló biztonságos, hatékony, 
zavartalan működtetéséről, karbantartásáról, fejlesztéséről, üzemeltetéséről a Hivatal által 
megállapított üzembiztonsági és a környezetvédelmi követelmények figyelembevételével 
gondoskodni, a tevékenységét átlátható módon, befolyásmentesen és az egyenlő 
bánásmód követelményének betartása mellett végezni. Az engedélyesek tevékenységére 
és a kapacitáslekötésre vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály tartalmazza. 

Üzemeltetési szerződéssel működtetett földgázrendszerek szerződéses feltételei  

Get. Vhr. 106. §(2) A szállító- és az elosztóvezeték tulajdonosa köteles a tulajdonában lévő 
eszközök működtetéséről, fenntartásáról és karbantartásáról gondoskodni, és ha nem 
rendelkezik a működtetéshez szükséges engedéllyel, köteles a rendszerüzemeltetővel 



üzemeltetési szerződést kötni. Az engedélyes és a tulajdonos az üzemeltetési szerződés 
megkötése, teljesítése és módosítása során köteles együttműködni. Az engedélyes és a 
tulajdonos egyetemlegesen felelős az üzemeltetési szerződés megkötéséért. 

Get. 89. § (6) A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos 
állapotban tartására az ingatlan tulajdonosa köteles. Ennek megfelelően - a (7) 
bekezdésben meghatározott kivétellel - köteles gondoskodni azok rendszeres 
karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről. 

(7) A fogyasztói főelzáró karbantartása és javítása, valamint a csatlakozóvezeték és a 
fogyasztói vezeték 10 évenkénti, a csatlakozási nyomás névleges értékén szivárgás-
ellenőrzéssel végzett gáztömörségi felülvizsgálata a földgázelosztó kötelessége saját 
költségén. Az ingatlan tulajdonosa a felülvizsgálat elvégzését köteles lehetővé tenni a 
földgázelosztó számára. A 10 év leteltét első alkalommal a mérő felszerelésétől, illetve 
cseréjétől, mérő hiánya esetén a legutolsó felülvizsgálattól, ha még nem történt 
felülvizsgálat, 2018. január 1-jétől kell számolni. 

GET 100/A. §(2) A szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó - eltérő megállapodás 
hiányában - térítésmentesen köteles biztosítani és felszerelni 

a) a felhasználó számára a fogyasztásmérő berendezést, valamint 

b) az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó számára 

ba) 10 m3/óra és az a feletti névleges teljesítményű fogyasztásmérő esetén az órai adatok 
jeltovábbításhoz szükséges telemechanikai rendszert és 

bb) 100 m3/óra feletti névleges teljesítményű fogyasztásmérő esetén a korrektort. 

1. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez (Földgázelosztási Szabályzat)  

9.7. Az üzembe helyezés alkalmával a földgázelosztó köteles a felhasználóval a 
csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték szakszerű és biztonságos használatát, a 
fogyasztásmérő berendezés állagmegóvási és védelmi kötelezettségét, valamint a 
felhasználó egyéb kötelezettségeit ismertetni, ezen belül kiemelve a csatlakozóvezeték és 
a felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartásának, a rendszeres 
karbantartások, javítások, a szükséges cserék és a műszaki-biztonsági felülvizsgálatok 
elvégzésének kötelezettségét. 

9.10. A fogyasztásmérő berendezésnek vagy mérési rendszernek alkalmasnak kell lennie 
a gáz mérésére. A fogyasztásmérő berendezés vagy mérési rendszer a földgázelosztó 
tulajdonát képezi, és gondoskodik annak felszereléséről, üzemeltetéséről, 
karbantartásáról, időszakos hitelesítéséről. A felek ettől eltérően is megállapodhatnak, ha 
az elosztó e kötelezettségeiről a felhasználót a megállapodást megelőzően tájékoztatta. 

9.14. A földgázelosztót terheli lakossági fogyasztó esetében a fogyasztásmérő berendezés 
és a fogyasztói nyomáscsökkentő, egyéb felhasználó esetében a fogyasztásmérő 
berendezés költsége, valamint az e berendezésekkel összefüggő tevékenységek során 
felmerülő költség. E berendezések felszerelése, karbantartása és hitelesítése a 
földgázelosztó kötelezettsége. 

18.1. A földgázelosztó részéről az elosztóhálózat-használati szerződés megszegésének 
minősül, ha 



a) nem értesíti az érintett felhasználót az üzletszabályzatban, illetve a szerződésben 
meghatározott időben és módon az elosztóvezetéken elvégzendő tervezhető karbantartási, 
felújítási, fejlesztési munkák miatti szünetelés időpontjáról és várható időtartamáról, 

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA  

3.1.10. Karbantartás 

3.1.10.1. Karbantartási, leállási ütemterv készítése, karbantartások összehangolási 
rendje  

1. a)  Az együttműködő földgázrendszeren földgázszünettel járó karbantartási, 
rekonstrukciós, fejlesztési munkálatok április 15. és október 15. közötti időszakban 
végezhetők, kivéve az előre nem tervezhető és a jogszabályban meghatározott 
eseteket. A felhasználó írásbeli kérése alapján, a rendszerüzemeltetővel lefolytatott 
egyeztetés szerint a földgázszünettel járó munka ettől eltérő időpontban is 
elvégezhető, amennyiben az érintett rendszerüzemeltető az eljárásrendnek megfelelő 
időben írásban nyilatkozik arról, hogy a módosítás más felhasználó ellátását nem 
érinti, vagy az időpontot minden érintett felhasználó az érintett rendszerüzemeltető 
felé adott nyilatkozatában írásban elfogadja.  

2. b)  A Vhr. vonatkozó rendelkezése51 értelmében az alábbi eljárásrend 
figyelembevételével kell az éves karbantartási, leállási terv összeállítását 
végrehajtani:  

i. Az elosztói rendszerről ellátott felhasználók az őket ellátó rendszerhasználón 
keresztül az éves karbantartási, leállási tervüket, a leállási időpontokra tett 
javaslataikat a megelőző év december 1-ig küldik meg az elosztói engedélyes 
részére;  

ii. A rendszerüzemeltetők, közvetlen szállítóvezetéki felhasználók vagy az őket 
ellátó rendszerhasználók az éves karbantartási, leállási tervüket a megelőző év 
december 15-ig küldik meg a szállítási rendszerüzemeltető részére;  

iii. A szállítási rendszerüzemeltető a terv összeállításakor a rendszerüzemeltetők 
karbantartási időpontjait lehetőség szerint figyelembe veszi;  

iv. A szállítási rendszerüzemeltető éves leállási és karbantartási, leállási tervét 
január 15-ig közzéteszi az internetes honlapján;  

v. A szállítási rendszerüzemeltető a közvetlen szállítóvezetéki felhasználókat, a 
földgázelosztók a földgázelosztó rendszerről ellátott felhasználókat és az érintett 
engedélyeseket kötelesek tájékoztatni a gázszünet kezdetéről és végéről, 
valamint a szükséges biztonsági intézkedésekről a GET rendelkezései52 alapján.  

vi. A b) pont v. bekezdés szerinti tájékoztatást a GET rendelkezései53 alapján a 
szüneteltetés kezdő időpontját  

• elosztói tervszerű megelőző karbantartás esetén legalább 3 hónappal, 	
• a szállítási rendszerüzemeltető karbantartási, felújítási és fejlesztési 

feladatai esetén legalább 42 nappal, 	
• egyéb esetben legalább 15 nappal 	

megelőzően kell megadni az érintett felhasználók és engedélyesek 
részére. 	

c) A földgázszállítási kapacitások csökkenésével/leállással járó tervszerű megelőző 
karbantartási munkálatokról a szállítási rendszerüzemeltetőnek a következő adatokat kell 
közzétenni: 	



i. a munka azonosító kódja;  
ii. az érintett gázipari objektum kódja;  
iii. a földgázszállítási kapacitáscsökkentés/ gázszünet kezdete;  
iv. a földgázszállítási kapacitáscsökkentés/gázszünet vége;  
v. az érintett földgázelosztó/közvetlen szállítóvezetéki felhasználó kódja.  

d)  A földgázelosztó az alábbi adatokat köteles a szállítási rendszerüzemeltető Informatikai 
Platformjára feltölteni január 15-ig (amelyhez a szállítási rendszerüzemeltető a határidőt 5 
munkanappal megelőzően elérhetővé teszi az érintett elosztói engedélyes számára az 
Informatikai Platformján a c) pont szerint összeállított, publikálni kívánt karbantartási, leállási 
tervét):  

i. a karbantartási, rekonstrukciós, fejlesztési munkálat a földgázelosztói rendszerről 
ellátott felhasználót érint-e;  

ii. felhasználói gázszünet kezdete;  
iii. felhasználói gázszünet vége;  
iv. érintett felhasználói kör, érintett települések, illetve felhasználók.  

e)  Amennyiben a földgázelosztó által feltöltött adatok alapján a szállítási rendszerüzemeltető 
által elvégzendő munka nem érinti a felhasználók földgázzal történő ellátását, akkor az nem 
minősül a Szabályzat 3.1.7.2.1. i) i. pontjában leírt felhasználói gázszünettel járó 
karbantartásnak.  

3.1.10.2. A földgázrendszer karbantartásának és rekonstrukciójának általános 
szabályai  

a)  Amennyiben egy rendszerhasználó egyedi műszaki megoldás (pl. provizórium) 
alkalmazásával lehetővé kívánja tenni a karbantartás, rekonstrukció és fejlesztés 
gázszüneteltetés nélküli elvégzését, a rendszerüzemeltetővel egyeztetett módon megteheti, 
de a megoldás kiépítésének többlet költsége a rendszerhasználót terheli. A 
rendszerhasználóknak az egyedi műszaki megoldási igényüket február 28-ig kell írásban 
jelezniük, melynek megvalósítási lehetőségeiről, azok költségeiről és határidejéről a szállítási 
rendszerüzemeltető 60 napon belül tájékoztatja az igénylő rendszerhasználót.  

b)  Azon karbantartási, rekonstrukciós és fejlesztési műveleteket, amelyek a földgázszállító 
rendszer kapacitását ideiglenesen csökkentik, a szállítási rendszerüzemeltető annak 
jóváhagyását követően internetes honlapján köteles közzétenni.  

c)  A rendszerüzemeltető a kapcsolódó rendszerüzemeltető karbantartási, rekonstrukciós és 
fejlesztési munkáiról a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatja az érintett 
rendszerhasználókat. Ezen munkálatok eredményeként bekövetkező ideiglenes kapacitás 
csökkenésért, szolgáltatási szünetért a rendszerüzemeltetőt semmilyen felelősség nem 
terheli. Az a rendszerhasználó, akit a kapacitás csökkenés hátrányosan érint a munkálatokat 
végző kapcsolódó rendszerüzemeltetőhöz fordulhat kártérítési igényével.  

d)  A rendszerüzemeltető jogosult a közzétett leállási időpontok megváltoztatására, de a 
változást és az új időpontot az érintett rendszerek üzemeltetőivel egyeztetnie és a 
rendszerhasználókat tájékoztatni kell54.  

e)  A 24 óránál hosszabb ideig tartó tervezett karbantartás, rekonstrukciós és fejlesztési 
munkálat során, ha a munkák a tervezettnél előbb befejeződnek és a kapcsolódó 
rendszerüzemeltető is visszaigazolta a művelettel érintett rendszer rendelkezésre állását, 
akkor a rendszerüzemeltető jelzi a rendszerhasználók felé a munkálatok előbbi 
befejeződését és újranominálási lehetőséget biztosít az érintett rendszerhasználók részére.  



3.1.10.3. A földgázszállító vezeték karbantartása, rekonstrukciója  

a)  A szállítási rendszerüzemeltető évente köteles az általa üzemeltetett földgázszállító 
vezetékre a földgázelosztókkal és a kapcsolódó rendszerüzemeltetőkkel előzetesen 
egyeztetett leállási időpontok figyelembevételével karbantartási, leállási tervet készíteni, 
amelynek a következő főbb elemeket kell tartalmaznia:  

i. a földgázszállító vezetékrendszer tisztítási és vizsgálati ütemtervét;  
ii. a földgázszállító vezeték és tartozékainak karbantartási és ellenőrzési tervét;  
iii. a kompresszor állomások karbantartási és ellenőrzési tervét  
iv. a földgázszállító rendszer és tartozékainak rekonstrukciós és fejlesztési feladatait.  

b)  A szállítási rendszerüzemeltető jogosult olyan, az együttműködő földgázrendszer 
üzemképességének megőrzése érdekében folytatott karbantartás, rekonstrukció és 
fejlesztés elvégzésére, amely a földgázszállító szolgáltatás leállásának eredményeként a 
gázátadó állomás szekunder oldalán évente egy alkalommal - amennyiben a felhasználó 
földgázzal történő ellátását is érinti -, a Vhr. vonatkozó rendelkezése55 alapján meghatározott 
gázátadói üzemszünetet eredményezhet.  

c)  A szállítási rendszerüzemeltető jogosult a közzétett leállási időtartamot 15 nappal a 
leállás tervezett időpontja előtt csökkenteni, vagy törölni a Vhr. vonatkozó rendelkezése56 

alapján.  

d)  A földgázszállító rendszerét érintő tervszerű megelőző karbantartásnak nem minősülő 
gázszünettel járó munka felmerüléséről:  

i. ha a szállítási rendszerüzemeltető saját érdekből végzi a munkát (rekonstrukció, 
fejlesztés), akkor egyeztet a kapcsolódó rendszerüzemeltetővel a GET vonatkozó 
rendelkezése57 alapján, amint annak ténye ismertté válik, de legalább 15 nappal 
korábban;  

ii. ha harmadik fél kezdeményezi a munka elvégzését, a kezdeményező köteles az 
érintettek hozzájáruló nyilatkozatait a szállítási rendszerüzemeltető részére bemutatni 
a munkák megkezdése előtt legalább 20 nappal korábban. A hozzájáruló 
nyilatkozatok mielőbbi beszerzésének érdekében a szállítási rendszerüzemeltető az 
érintett felek között egyeztetést kezdeményezhet.  

3.1.10.4. A földgázelosztói vezetékek karbantartása és felújítása  

a)  A földgázelosztó évente az általa üzemeltetett földgázelosztó vezetékre karbantartási, 
leállási tervet készít, amely tartalmazza:  

i. a földgázelosztó vezetékek és tartozékainak karbantartását;  
ii. a gázfogadó állomások és nyomásszabályozók karbantartását és ellenőrzését;  
iii. a földgázelosztó vezetékek üzemeltetéséhez használt gépek, eszközök, 

mérőműszerek karbantartását, ellenőrzését.  

b)  A földgázelosztó az üzemeltetési és biztonsági szempontok figyelembevételével 
középtávú földgázelosztó vezetéki felújítási (rekonstrukciós) tervet készít.  

3.1.10.5. A földalatti gáztárolók karbantartása és felújítása  

a)  A földgáztároló engedélyes évente köteles az általa üzemeltetett földgáztárolókra 
karbantartási, leállási tervet készíteni, amely meghatározza a felszínalatti és felszíni 
berendezések karbantartási időpontjait és a műszaki tartalom fő irányvonalait.  



b)  A földgáztároló engedélyes a - kapcsolódó rendszerüzemeltetőt és a rendszerhasználót 
érintő - gázszünettel járó - karbantartások időpontját minden év december 15-ig bejelenti a 
kapcsolódó rendszerüzemeltető részére. A kapcsolódó rendszerüzemeltető az általa 
üzemeltetett rendszer karbantartási ütemtervének elkészítésekor a tervezett leállások 
időpontjának meghatározásához figyelembe veszi.  

3.1.10.6. A földgáztermelői technológiák karbantartása és felújítása  

a)  A földgáztermelő évente köteles az általa üzemeltetett technológiákra karbantartási, 
leállási tervet készíteni az erre vonatkozó jogszabály alapján.  

b)  A földgáztermelő a kapcsolódó rendszerüzemeltetőt és a rendszerhasználót érintő 
gázszünettel vagy kieséssel járó tervezett tevékenységeinek időpontját minden év december 
15-ig bejelenti a kapcsolódó rendszerüzemeltető részére. Részleges szigetüzem esetén a 
kapcsolódó rendszerüzemeltetőnek, teljes szigetüzem tekintetében a szállítási 
rendszerirányítónak küldi meg minden év december 15-ig a szigetüzemben tervezett, 
kieséssel járó karbantartások listáját.  

c)  A földgáztermelő a kapcsolódó rendszerüzemeltetőt és a rendszerhasználót érintő 
gázszünettel vagy kieséssel járó, előre nem tervezett tevékenységeinek várható időpontját 
és időtartamát, annak rendelkezésre állásakor haladéktalanul bejelenti a kapcsolódó 
rendszerüzemeltető felé.  

ÜZEMZAVAR ELHÁRÍTÁS 

3.1.7.2.2. Az üzemzavar elhárítása a földgázszállító rendszeren  

a) A szállítási rendszerüzemeltető köteles a GET vonatkozó rendelkezése47 szerint a 
földgázszállító rendszeren bekövetkező üzemzavar haladéktalan elhárítására alkalmas 
ügyeleti szolgálatról gondoskodni.  

b) Ennek érdekében köteles: 
24 órás diszpécserszolgálatot tartani;  

i. a veszélyhelyzet megszüntetésére alkalmas ügyeleti-készenléti szolgálatot 
üzemeltetni;  

ii. az üzemzavar dokumentálására, értékelésére alkalmas nyilvántartást vezetni.  

c) Az üzemzavar észlelését követően a szállítási rendszerüzemeltető diszpécserszolgálata 
köteles behatárolni annak mértékét és a rendszerre való várható hatását.  

d) Az ügyeleti szolgálat köteles a veszélyhelyzet elhárítását haladéktalanul megkezdeni. A 
szállítási rendszerüzemeltető az üzemzavar elhárítás egyes fázisának elvégzésére 
vállalkozókat vonhat be.  

e) A szállítási rendszerüzemeltető a kialakult üzemzavarról és annak a rendszerre kifejtett 
hatásáról, az üzemzavar elhárításának fejleményeiről haladéktalanul és folyamatosan 
tájékoztatja a szállítási rendszerirányítót.  

f) Az üzemzavarok esetén a szállítási rendszerüzemeltetőt neki fel nem róható okok miatt 
pótdíjfizetési és kapacitásdíj visszafizetési kötelezettség nem terheli. Amennyiben az 
üzemzavar érint közvetlen szállítóvezetéki felhasználót, termelőt vagy kapcsolódó 
rendszerüzemeltetőt és fenn áll annak veszélye, hogy felhasználói vételezés csökkentésére 



kerülhet sor, abban az esetben a szállítási rendszerüzemeltető az érvényes együttműködési 
megállapodásokban szabályozott módon köteles az érintettek értesítését elvégezni.  

g) Amennyiben az üzemzavar elhárítás során felhasználói vételezés csökkentésre kerül sor, 
az érvényes Korlátozási Besorolás szerint kell eljárni.  

h) A szállítási rendszerüzemeltető a korlátozás elrendelését követően a rendszeregyensúly 
fenntartásának érdekében élhet az újranominálási javaslatával a rendszerhasználók 
irányába. A Szabályzat 2.2.3. pontja alapján a rendszerhasználók élhetnek az újranominálás 
lehetőségével.  

i) Amennyiben regionális korlátozásra kerül sor, az érintett rendszeren a felhasználók egy 
része ellátható, abban az esetben az alábbiak figyelembevételével kell eljárni:  

i. megszakítás rendelhető el az üzemzavarral érintett térségben;  
ii. korlátozás rendelhető el, amennyiben a felhasználók bizonyos része ellátható az  

alacsonyabb korlátozási besorolású felhasználók korlátozása esetén. Ebben az 
esetben a Szabályzat 4.3. pontja alapján kell eljárni.  

j) A szállítási rendszerirányító az üzemzavar kialakulásából fakadó korlátozásról, annak 
okairól a korlátozás feloldásától számított 8 napon belül köteles jelentést küldeni a Hivatal 
irányába a GET vonatkozó rendelkezése48 szerint.  

3.1.7.3.2. Az üzemzavar elhárítása a földgázelosztó rendszeren  

a) A földgázelosztó köteles a földgázelosztói rendszeren bekövetkező üzemzavar 
haladéktalan elhárítására alkalmas ügyeleti szolgálatról gondoskodni.  

b) Ennek érdekében köteles 24 órás diszpécserszolgálatot tartani és a veszélyhelyzet 
megszüntetésére alkalmas ügyeleti-készenléti szolgálatot üzemeltetni. Az üzemzavar 
dokumentálására, értékelésére alkalmas nyilvántartást vezetni.  

c) A földgázelosztó üzletszabályzatában köteles szabályozni:  

i. az ügyeleti-készenléti szolgálat szervezeti felépítését;  
ii. a bejelentett vagy feltárt üzemzavar fogadásának módját, nyilvántartását;  
iii. az eljárás során elvégzendő teendőket;  
iv. a felhasználók ellátásában résztvevő engedélyes kiértesítésének rendjét;  
v. a felhasználók kiértesítésének módját.  

d) Az ügyeleti szolgálat köteles a veszélyhelyzet elhárítását haladéktalanul megkezdeni. A 
földgázelosztó az üzemzavar elhárítás egyes fázisának elvégzésére vállalkozókat vonhat be. 
A gáztalanítási és gáz alá helyezési munkákat csak a földgázelosztó végezheti.  

e) A földgázelosztó a kialakult üzemzavarról és annak a rendszerre kifejtett hatásáról, az 
üzemzavar elhárításának fejleményeiről haladéktalanul és folyamatosan tájékoztatja a 
szállítási rendszerirányítót.  

f) Ha az üzemzavar elhárítás során felhasználói vételezés csökkentésre kerül sor, akkor az 
érvényes Korlátozási Besorolás szerint kell eljárni.  



g) A földgázkereskedő és a teljesítménydíjas felhasználó szerződésében rögzíteni kell a 
földgázelosztó és a teljesítménydíjas felhasználók együttműködését üzemzavar esetén.  

h) A földgázelosztó és rendszerhasználó közötti rendszerhasználati szerződésben rögzíteni 
kell az együttműködést üzemzavar esetén.  

i) Ha a felhasználó célvezetékkel kapcsolódik a földgázelosztói rendszerre, a földgázelosztó 
és a nyilvántartásba vett felhasználó együttműködési megállapodást köteles kötni az 
üzemzavar és a válsághelyzet esetén szükséges teendőkre vonatkozóan.  

3.1.7.4.3. Az üzemzavar elhárítás a földgáztároló rendszeren  

a) Amennyiben a földgáztárolói rendszeren üzemzavar történik, akkor a földgáztároló 
engedélyes haladéktalanul írásban értesíti a szállítási rendszerirányítót, a kapcsolódó 
rendszerüzemeltetőt, valamint a rendszerhasználót. Az értesítés módját az együttműködési 
megállapodások és a földgáztárolási szerződések szabályozzák.  

b) A földgáztároló engedélyes haladéktalanul köteles intézkedni az üzemzavar elhárításról 
és a földgáztárolási szolgáltatás mielőbbi helyreállításáról.  

c) A biztonsági földgáztárolást végző engedélyes a válsághelyzet esetére az üzemeltetés 
fokozott felügyeletét biztosító, rendkívüli eljárás és utasítási rendet dolgoz ki.  

 


