
Jogi szilánkok 
Ismét pörög a gázóra! 
 
Kedves Olvasó! Ismét gázóra, ismét TIGAZ, ismét pörög, valaki ismét pórul jár. Az alábbiak-
kal kerestek meg.  
Az e lap hasábjain már írtakkal hasonlóan a gázművek dolgozói kijönnek, megtekintik az 
órát óracserére hivatkozással. Az óra megvizsgálásakor a tulajdonos nincs ott, mert bemegy 
a házba lezárni a gázfogyasztókat; a kazánt, a tűzhelyet. Mire a gázórához a kertbe vissza-
megy, a gázművek szakembereik jelzik, hogy az órán sérelmi nyomokat látnak, s ezért az 
órát be kell vizsgáltatni. Ekkor a jóhiszemű előfizető még mit sem sejt. A szakemberek a 
gázórát ledobozolják, lezárják, elviszik. Ezt követően a tulajdonos értesítést kap arról, hogy 
szakértői vizsgálatra mely napon kerül sor.  
Amint azt korábbi cikkemben írtam, mindenféleképp javasolt tanúval, digitális fényképező-
géppel, erős lélekjelenléttel a megvizsgáláson megjelenni és elszántan védeni álláspontunkat. 
Az adott esetben is, a méretlen gáz vételezését, a „gázlopást” a szakértők az előlap eltávolítá-
sa (az egyik oldali plomba kifúrása, meglazítása) a számlálószerkezet kibillenthetősége alap-
ján állították. A vizsgálat megtörténik, amire csak az asszony ment be (ó sors!).  
A vizsgálat után egy „Jegyzőkönyv”-nek feltüntetett irat aláírását erőltették ki. Ügyintéző 
hölgyek voltak jelen, akik közölték a vizsgálaton megjelent fogyasztóval, hogy a jegyzőkönyv 
szövegében módosításokat eszközölni úgysem lehet, ezt alá kell írni.  
Itt következik a legnagyobb baj. Az ügyfél nem olvassa el az eléje tett dokumentumot. Tessék 
figyelni: ami az ügyfél elé került az nagybetűvel írva „Jegyzőkönyv” volt, alája pedig sokkal 
kisebb betűkkel írva: „Megállapodás”. Az egyoldalas dokumentum szövege: bevizsgálásra 
került X fogyasztónál beszerelt Y óra a mai napon, a független szakértői vizsgálat megállapí-
totta, hogy a méretlen gáz vételezésére alkalmas nyomok találhatók a készüléken. Ezt köve-
tően: a fogyasztó elismeri, hogy méretlenül vételezett gázt, elismeri a szerződésszegés tényét, 
és vállalja ennek következményeit; a következő sorban: a méretlen gázvételezés szerződés-
szegés, melynek szankciója: 500.000 Ft-os kötbér fizetési kötelezettség, melyet a fogyasztó 
elismer, elfogad és megfizetni vállal(!). Ezt követően záró szövegek és aláírások. 
Aki elolvasatlanul vagy felületesen átszaladván aláír egy jegyzőkönyvet és közben a betűk 
valójában egy megállapodásról szólnak, melyben már elismeri vétkességét, a szerződéssze-
gést, vagyis azt a tény, hogy lopta a gázt, és ennek következményeként a gázszolgáltatási 
szerződés szerint megállapított kötbért elfogadja, annak jogosságát nem vitatja és megfizeté-
sét vállalja (három részletben, hogy emészthetőbb legyen), majd utána minden fellebbezési 
jogáról lemond és aláír egy ilyen dokumentumot, az olyan jogi önhibát, gondatlanságot követ 
el, ami utóbb jogi eszközökkel alig vagy egyáltalán nem kivédhető.  
Ilyen helyzetben már nehezen tanácsolható az ügyfélnek, hogy támadja meg ezt az iratot és 
utána perben tisztázza a gázművekkel szemben magát, mert magas peres költségek állnak 
fenn, és mert az aláírt dokumentum ellenében nagyon-nagyon nehéz a bizonyítás! 
Kérem ne írjunk alá semmit, amit nem olvastunk el, ne írjunk alá semmit, amit nem értet-
tünk meg, ne írjunk alá semmit, amivel nem értettünk egyet! 
Ez egy nehéz tanulási folyamat, be kell látni, hogy nem vagyunk fogékonyak a jog szabályai-
ra, nincs bennünk az a polgári öntudatosság, ami ahhoz kell, hogy ezeket a veszélyeket ösz-
tönösen megelőzzük, kivédjük. Legyünk nagyon tudatosak, elővigyázatosak! Ezzel kívánok 
egy érettebb, felnőttebb hozzáállást saját ügyeink intézésében a kedves olvasóknak és fo-
gyasztóknak. 
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