Jogi szilánkok
A gázóra pörgése
Bevezetés. Lectorem saluti! Kedves Olvasó! Új rovatot indítunk újságunkban, hogy hónapról hónapra érdekes, tanulságos, sokakat érintő jogi kérdésekről tudósítsunk.
A történet úgy kezdődik, hogy a gázművek munkatársai óracsere céljából megjelennek otthonunkban. Előfordulhat, hogy leszereléskor megállapítják és hevenyészett jegyzőkönyvükben is
rögzítik, miszerint – egyszerűen megragadva – a gázórához „hozzá lett nyúlva”. A jegyzőkönyvet
a tulajdonos aláírja, a „méretlen gáz vételezését” azonban nem ismeri el. Fényképet nem készítenek, a gázórát leszerelik és elszállítják. Később értesítést kap a tulajdonos, hogy a Novum Gas
nevű cég, mint a Tigáz szakértője, valamely napon és helyen bevizsgálja az órát, mely vizsgálaton
a tulajdonos megjelenhet, ám – ártatlansága tudatában – ritkán veszi erre a fáradtságot. Ezt követően – a pártatlan vizsgálat eredményétől függően – megérkezik a levél: a tisztelt Tulajdonos méretlen gázt vételezett, ezért a gázszolgáltatási szerződésben meghatározott maximális mértékű kötbért, 240.000 Ft-ot kell kárátalányként, „büntetésként” befizetnie, továbbá egy meghatározott
mennyiségű „méretlen gáz” árát megfizetnie. Ha nem fizet, nem lacafacáznak, akár a szolgáltatás
szüneteltetésére is sor kerülhet.
Tanulságai és ellenszerei a fenti, ha nem is mindennapos történetnek: Gázóránk cseréjénél
legyünk jelen, ha kell segítséget is hívjunk. Ha a szakemberek a gázóra manipulálásának nyomait –
alap nélkül – valószínűsítik, hívjunk tanúkat, készítsünk felvételeket leszerelés előtt és után az óráról, annak ép részeiről és esetlegesen rongált, elváltozott részeiről. A jegyzőkönyvben rögzítsük
észrevételeinket, írják azt alá a tanúk is. Amennyiben az óra bevizsgálásáról tájékoztatást kapunk,
vegyük a fáradtságot és menjük el személyesen, vigyük magunkkal fényképeinket, és fényképezőgépünket is, továbbá egy lehetőleg erélyes fellépésű, értelmes segítőt. Tudakozódjunk a bevizsgálás során: milyen megállapításokat tesz a szakértő, ragaszkodjunk ahhoz, hogy részletesen dokumentálják az esetlegesen talált elváltozásokat, jeleket. Készítsünk magunk is dátumozott felvételeket. Kifogásoljuk meg az Energiahivatalnál a gázművek esetleges kötbért is megállapító határozatát, csatoljuk a bizonyítékainkat. Készüljünk arra, hogy fényképpel és tanúval igazolni, dokumentálni, bizonyítani tudjuk: a gázóra, annak háza, plombái, részei érintetlenek, a gázórát senki nem
buherálta meg.
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