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NYILATKOZAT
Alulírott……………………………………………………………………………………… …....(név)
…………………………………………….…………………………………………………..
(cím)
felhasználó az NKM Földgázhálózati Kft. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., Cg. 0109-878954) által adott tájékoztatás ismeretében is fenntartom a ……………. napján kelt
megrendelésemben rögzített tevékenységek elvégzését a földgázelosztó részéről, és
továbbra is kérem, hogy a …………………………………………………….. szám alatti
felhasználási helyen az NKM Földgázhálózati Kft. munkatársai a telekhatáron belüli, a
csatlakozóvezetéken tervezett gázszerelési munkálatok elvégzése érdekében és céljából a
gázszolgáltatást megszüntessék, és a földgázelosztást szüneteltessék.
Tudomással bírok arról, hogy Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása,
a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendelettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, ami miatt az
NKM Földgázhálózati Kft., mint a Kormány által stratégiai jelentőségű vállalatnak minősített
közműszolgáltató, különleges eljárásrendet vezetett be a működésében.
Tájékoztatást kaptam arról, hogy a jelenlegi járványügyi helyzetben az NKM Földgázhálózati
Kft. elsősorban és fő szabály szerint a folyamatos és biztonságos gázellátáshoz szükséges
üzemirányítási és üzemzavarelhárítási, valamint ügyfélérintettséggel és az ügyfelekkel való
személyes érintkezéssel nem járó előre tervezett fejlesztési és karbantartási munkákat végez,
és azokat a fenti körbe nem sorolható munkákat, amelyek közvetlen és személyes
ügyfélkapcsolattal járnak, későbbre halasztják.
Tudomással bírok arról is, hogy a gázszolgáltatás megrendelésemre történő megszüntetése
majd ezt követő szüneteltetése esetén – a járványügyi helyzet romlása és / vagy a jelenleginél
szigorúbb kormányzati / önkormányzati rendelkezések bevezetése esetén – az NKM
Földgázhálózati Kft. a gázszolgáltatás ismételt, általános szabályok szerinti határidőn belül
történő helyreállítására nem vállal kötelezettséget és felelősséget, mivel a kormányzati
járványügyi intézkedések ismeretében folyamatosan értékeli és szükség szerint saját
hatáskörben változtatja a működését, melynek jogalapját, jogosságát nem vagyok jogosult
vitatni vagy felülbírálni. A járványügyi helyzet romlása ekként azt is eredményezheti, hogy a
megrendelésemre elvégzett gázszolgáltatási szünet akár hetekig, hónapokig is fennállhat,
azaz a felhasználási hely hosszabb – előre meg nem jósolható – ideig gázellátás nélkül marad,
melyért az NKM Földgázhálózati Kft. nem vállal semminemű felelősséget, és már most elutasít
a későbbiekben a gázszolgáltatási szünetre, annak időtartamára stb. bármilyen jogcímen
alapított követelést.
Polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatommal
megerősített megrendelés alapján létrejövő gázszolgáltatási szünettel kapcsolatos, fent jelzett
kockázatokról és felelősségkizárásról a tájékoztatást megkaptam, melyre tekintettel továbbra
is kérem a Felhasználási hely gázszolgáltatásának megszüntetését és a földgázelosztás
szüneteltetését.
Budapest, ……………………..
………………………………..
Felhasználó aláírása

