Tájékoztató az egyszerűsített készülékcsere ügyintézéséhez
A 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet 11. § és annak 1. számú melléklete értelmében egyszerűsített gázkészülék cserét
kizárólag a rendeletben leírt jogosultsággal rendelkező, és az NKM Földgázhálózati Kft. minőségirányításában előírtak
alapján feljogosított, regisztrált személy végezhet.
•

Regisztráció
Regisztráció a Regisztráció az egyszerűsített gázkészülék cseréjének végzéséhez nyomtatvány és a jogosultság
igazolásához a gázszerelői igazolvány másolatának benyújtásával együtt lehetséges. A nyomtatvány elérhető
honlapunk dokumentumtárában: https://www.nkmgazhalozat.hu/Dokumentumtar
A dokumentumok benyújtása történhet:
o Elektronikus úton az ekcs@nkmgazhalozat.hu címre történő megküldésével. (e-mail tárgya: regisztráció)
Az e-mail sikeres fogadásáról automatikus válaszüzenetet kap a feladó.
o Amennyiben nem rendelkezik a kivitelező e-mail fiókkal, úgy személyes műszaki központi
ügyfélszolgálatunkon (1081 Bp., Fiúmei út 9-11.), nyújthatja be a dokumentumokat és ügyintézőink végzik
el az elektronikus bejelentést.
A regisztrációval egyúttal hozzájárul társaságunk honlapján közzétett Egyszerűsített készülékcserére feljogosított
gázszerelők nyilvántartási listájában történő megjelenítéséhez.
A regisztráció elfogadásáról, vagy annak elutasításáról a feladó e-mail címére, aki nem rendelkezik elektronikus
elérhetőséggel, annak a postai címére juttatjuk vissza az űrlapot.
A regisztráció érvényessége a jogosultság érvényességi idejéig tart. Annak lejártát követően - amennyiben nem
nyújtotta be a jogosultság meghosszabbításáról az igazolvány másolatát-, a nyilvántartásból töröljük, a
későbbiekben új regisztráció szükséges.

•

Egyszerűsített készülékcsere bejelentése
Az 1/2020. (I. 13.) Korm. rendelet 7. § (5) értelmében: „Az elvégzett egyszerűsített készülékcserét a feljogosított
gázszerelő a csere elvégzését követő 2 munkanapon belül a szerelési nyilatkozat és a bejelentőlap átadásával
bejelenti az illetékes földgázelosztónak, a telephelyi engedélyesnek, a telephelyi szolgáltatónak, vezetékes PB-gázszolgáltatónak, PB-gáz-forgalmazónak.”
A bejelentés a Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat egyszerűsített gázkészülék cseréről nyomtatvány
benyújtásával történik, mely elérhető honlapunk dokumentumtárában:
https://www.nkmgazhalozat.hu/Dokumentumtar
A jogosult által történt egyszerűsített készülékcsere bejelentése:
o Elektronikus úton az ekcs@nkmgazhalozat.hu címre történő megküldésével.
A csatolt dokumentumok pdf formátumban legyenek, az email tárgya kizárólag a felhasználási hely POD
azonosítója (Mérési pont azonosító) legyen. (A POD azonosítót megtalálják a gázszámlán. Pld:
39N0123456789G)
Az e-mail sikeres fogadásáról automatikus válaszüzenetet kap a feladó.
o Amennyiben nem rendelkezik a kivitelező e-mail fiókkal, úgy személyes műszaki központi
ügyfélszolgálatunkon (1081 Bp., Fiúmei út 9-11.), nyújthatja be a dokumentumokat és ügyintézőink végzik
el az elektronikus bejelentést.
Tájékoztatjuk, hogy a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 6.7 pontja szerint:
„A gázfogyasztó készüléknek a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszakibiztonsági előírásokról szóló miniszteri rendelet szerinti egyszerűsített cseréjét a földgázelosztó jogosult ellenőrizni.
Az ellenőrzés időpontjáról a földgázelosztó az ellenőrzés napját megelőzően legalább 15 nappal köteles értesíteni
a felhasználót és a kivitelezőt. Az ellenőrzésen a kivitelező köteles megjelenni.”
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