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Bevezetés
Jelen díjjegyzék az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. földgáz elosztói, műszaki –
biztonsági, és egyéb munkáinak végzése során előforduló számlázható díjtételeket
tartalmazza, amelyeket a mellékelt táblázatokban megadott fajlagos költségek
figyelembevételével számlázza a megrendelő (rendszerhasználó, felhasználó,
szolgáltatást igénybe vevő) felé.
Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a szolgáltatásait az üzemszerű és rendkívüli
esetek során közvetlenül a rendszerhasználók (egyetemes szolgáltató,
földgázkereskedő, felhasználó) vagy a szolgáltatást igénybe vevő (tervező,
beruházó, kivitelező stb.) felé érvényesíti.
A díjszabás hatálya alá tartozó szolgáltatások körét, fogalmi meghatározását a
Szolgáltatások Jegyzéke (SZJ) tartalmazza.
A díjtételek technológiai utasításon alapuló szöveges munka-meghatározást és az
árképzési egységidők, valamint a társasági rezsiórabér szorzatából adódó, Ft-ra
kerekített díjakat tartalmaznak.
A nem munkaidő ráfordítás alapján számlázandó szolgáltatások díjtételei 4.900
Ft/óra rezsiórabérrel kerültek kialakításra.
Kivételes esetekben, a magas szakmai képzést és jelentős szaktudást igénylő
szolgáltatások díjtétele a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal által
közzétett mérnöknap díjaival kerülnek megállapításra.
A rezsiórabér nem tartalmazza a kiszállással kapcsolatos költségeket.
A fizetés módja készpénz-átutalási megbízással vagy átutalással történik.
Építésügyi-hatósági engedélyhez kiadott nyilatkozat és közműegyeztetés esetében
lehetőség van készpénzzel is fizetni.
Az egyetemes szolgáltató vagy kereskedő részére kiállított számlák fizetése
kizárólag átutalással történik.
Az árképzési műveleti normaidők megállapítása, illetve megváltoztatása a következő
szerint történik:
Új művelet normaidejének alkalmazását, vagy a jelenlegi megváltoztatását a
társaság szervezeti egységeinek vezetői írásban kezdeményezhetik (technológiai
leírás, műveleti idő) a Gazdasági Osztálynál. A módosítás árképzését a Gazdasági
Osztály - a szolgáltatási szerződés keretén belül kontrolling tevékenységet végző
Égáz-Dégáz Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) Kontrolling Osztályának szakmai
támogatásával - készíti elő, melyet a Hálózati Igazgató és az Ügyfélkapcsolati
Igazgató egyetértését követően kell az Általános Vezérigazgatónak jóváhagyásra
megküldeni. A jóváhagyást követően a módosítást a Gazdasági Osztály a Társasági
szabályozás szerint közzéteszi.
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A szolgáltatási tevékenységek árszabása
Jelen díjjegyzék alapján végzett tevékenységek az alábbi elvek szerint kerülnek
számlázásra:
- rezsiórabér és normaidő alapján számított egységár
- jogszabályok által meghatározott díjtétel
- egyedi árképzés alapján
A rezsiórabér a tevékenység eredményes működése mellett elvárható nyereséget
tartalmazó Ft/órában meghatározott díj.
Az árképzési normák, mint műveleti normák az alapidőt és az azon felül figyelembe
vehető járulékos időket tartalmazzák, úgymint:
- előkészületi és befejezési idő,
- pihenési idő,
- személyes szükségleti idő,
- technikai szükséges várakozási idő,
- óvórendszabályok betartásához szükséges idő,
- felhasználótól függő veszteségidő, zárt lakás vagy meghiúsult
munkavégzés ideje,
- anyag kivételezés és előző napi elszámolási idő,
- felhasználó oktatásához szükséges idő,
- egyéb járulékos idők.
A végzett munkát 0,5 órára kerekítve kell megadni.
A nem munkaidő ráfordítási alapon számlázandó tételeknél a hibakereséssel töltött
idő ellenértékét az adott összeg tartalmazza.
A fentiek alapján meghatározott rezsiórabér és az adott munkaművelet árképzési
normaidejének szorzatából kialakított díjon felül kiszállási költséget is
érvényesítünk, amelynek összege független a felhasználó telephelytől való
távolságától, egységesen a kiszállásban indokoltan résztvevő gépjárművek, és
dolgozók számától függően kerül megállapításra.
Ha ugyanazzal a kiszállással az adott ingatlanon vagy épületben több megrendelő
részére kell vagy lehet munkát végezni, akkor a munkavégzés díjtétele és a kiszállási
költség közöttük arányosan megosztható.
Az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján a nyújtott szolgáltatás általános
forgalmi adó kötelezett, melynek mértéke az SZJ besorolás és a forgalmi adóról
szóló törvény szerinti. Ez a mérték a díjjegyzékben minden szolgáltatásfajta
esetében feltüntetésre került.
Az ÁFA törvény értelmében társaságunk nem állíthat ki számlát a rongálással,
vezetékszakítással kapcsolatos költségek megtérítésére, annak érvényesítése
terhelő levéllel történik.
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A munkavégzés során felhasználásra kerülő anyagok, alkatrészek árának
meghatározása az aktuális beszerzési árral korrigált raktári mozgó átlag áron,
kezelési költséggel növelten történik. Amikor az anyag kivételre kerül a raktárból,
akkor a bizonylatra a raktáros ráírja az akkor éppen aktuális átlag árat, azért hogy ezt
az árat a szerelők minden anyag esetén tudják alkalmazni
Az általános forgalmi adóról szóló törvény és módosításai szerint a hibajavítás során
felhasznált anyagok, alkatrészek általános forgalmi adó kötelezettek, mértékét az
aktuális jogszabály határozza meg.
A szolgáltatási tevékenységek számláit a társaság utasításainak megfelelően a
Szolgáltató készíti el és küldi meg a mellékelt táblázatok figyelembevételével a
fizetésre kötelezett / érintett számára.

Építőipari szolgáltatások
Építőipari szolgáltatás a meglévő (már korábban használatba vett) építmények
fenntartása átalakítása vagy felszereltségének növelésére irányuló munkák
összessége.
Az építőipari szolgáltatás megkezdése előtti előkészítő és a befejezéshez
kapcsolódó tevékenységek, ha azok a kivitelezés folyamatához szorosan
hozzátartoznak, a közvetlen kivitelezési munkákkal azonos módon kerülnek
besorolásra.
Fentiek alapján építőipari szolgáltatásnak minősül:
-

Rongálással kapcsolatos munkák
Elosztó-, leágazó vezetékek közműre kötése, áthelyezése
Meglévő csatlakozó vezetékre történő rákötés épületen belül
Elosztó-, leágazó, vagy csatlakozó vezeték tartozás miatti leválasztása
(levágása), vagy visszakötése
Elosztó-, leágazó-, vagy csatlakozó vezeték egyéb okból történő leválasztása
(levágása)
Gázvezeték üzemzavar-elhárítása
A csatlakozó – és felhasználói berendezések kiviteli terveinek műszakibiztonsági szempontból történő felülvizsgálata
Építésügyi-hatósági engedélyhez nyilatkozat kiadása
Közműegyeztetés
Csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés megrendelésre végzett
bekapcsolás előtti ellenőrzése (műszaki átvétel)
Felhasználó részére végzett építőipari szolgáltatás

A mellékletben szereplő tételsorok értelmezése és magyarázata
Rongálással kapcsolatos munkák
A tételcím meghatározása: a társasági tulajdonú eszközökben rongálással okozott
károk elhárítási és helyreállítási munkái
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A vezetékszakítással, rongálással kapcsolatban felmerült munkák rezsióradíjjal
kerülnek kiszámításra, és kiterhelésre közvetlenül a kárt okozónak történik.
Elszakított vezetéken eltávozott gáz egységára: (A+ B ) x Fé
A: a hálózati és mérési veszteség pótlására beszerzett földgáz egységára (Ft/MJ)*
B: az egyetemes fogyasztói kategóriára vonatkozó rendszerhasználati díj (Ft/MJ)*
Fé: aktuális fűtőérték (MJ/m3)
* - a hőérték alapú rendszerhasználati díj bevezetése előtt Ft/m3-ben történik az elszámolás

Mivel a rongálások miatt fizetendő kártérítés, és az ezzel kapcsolatban megtérítendő
költségek összege nem tartozik az ÁFA törvény hatálya alá, ezért a felmerült
költségeket (pl. kiszállási díj, felhasznált rezsi anyagok, nyomásszabályozó,
gázmérő, emelt rezsióradíj, a helyreállítással kapcsolatos minden költség, amely az
eredeti állapot visszaállításához szükséges, stb.), az eltávozott gáz értékével együtt
terhelő levélben (ÁFA nélküli összegben) kell érvényesíteni.
A rongálással kapcsolatos díjak az alábbiak szerint differenciáltan kerülnek
megállapításra:
-

társasági hibás adatszolgáltatásból adódóan okozott kár esetén a rongálással
kapcsolatos költségek díjmentesek,

-

közműegyeztetés vagy más egyeztetés hiányából adódó, illetve egyeztetés
ellenére történő károkozás esetén beavatkozás felmerülési idejétől függően
(munkaidőben, munkaidő kívül, munkaszüneti és ünnepnapon) az 1. sz.
mellékletben szereplő díjtételeket kell alkalmazni:

A kiszállási költséget – telephelyen kívül - a társaságnál általánosan alkalmazott
eljárástól eltérően a ténylegesen megtett távolság és az útidő figyelembe vételével, a
kiszállásban indokoltan résztvevő gépjárművek, és dolgozók számától függően kell
érvényesíteni.
A kilométerenkénti díj meghatározásánál az adott gépkocsi kategóriákra (kis- illetve
nagy-tehergépkocsi) az előző évi tényleges kilométer költségekből számított átlagos
kilométer költséget kell a számlázás során figyelembe venni.
A munkavégzés során felhasznált anyag az alkalmazott anyagár fejezetben leírtak
szerint kerül számlázásra.
Elosztó-, leágazóvezeték közműre kötése, áthelyezése
A tételcím meghatározása: a társaság tulajdonában, vagy üzemeltetésében lévő
gázvezetékre történő üzembe helyezés, áthelyezés
E tevékenység keretében végzett munkák díjazása a közműre kötésnél,
áthelyezésnél a meglévő vezeték átmérőjének figyelembevételével, míg a gáz alatti
munka és a szakfelügyelet esetében a műszakilag szükséges indokolt időráfordítás
és a szolgáltatási rezsiórabér szorzata alapján történik.
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A munkára fordított tényleges időszükségletet a megrendelővel, vagy erre
feljogosított képviselőjével igazoltatni kell.
A munkavégzés során felhasznált anyag az alkalmazott anyagár fejezetben leírtak
szerint kerül számlázásra. Az elvégzett munka költségviselője közvetlenül a
megrendelő.
Meglévő csatlakozóvezetékre történő rákötés épületen belül
A tételcím meghatározása: a csatlakozóvezetékre történő rákötés új fogyasztó
bekapcsolása miatt
Egyes új fogyasztók bekapcsolását – jellemzően társasházakban – társaságunk csak
úgy tudja megvalósítani, ha a fogyasztói (társasházi) tulajdonú már meglévő
csatlakozóvezetéket összeköti a bekapcsolandó fogyasztási hely kivitelei tervei
alapján megvalósított csatlakozóvezetékkel.
A tevékenység díjtételei a meglévő csatlakozóvezeték átmérője és a rákötéssel
érintett (bekapcsolandó) fogyasztói szám figyelembevételével került meghatározásra.
A munkavégzés során felhasznált anyag az alkalmazott anyagár fejezetben leírtak
szerint kerül számlázásra.
Elosztó-, leágazó-, vagy csatlakozó vezeték tartozás miatti leválasztása
(levágása)
A tételcím meghatározása: tartozás miatt felmerülő beavatkozás az elosztó-,leágazóvagy csatlakozóvezetéken
Az elosztóhálózatról ellátott fogyasztók a rendszerhasználókkal kötött szerződések
alapján kötik le a kapacitásukat, ill. vételezik a földgázt. Amennyiben a lekötött
és/vagy felhasznált földgáz ellenértéke a rendszerhasználó részére nem kerül
kiegyenlítésre, úgy a jogszabályok által előírtak figyelembevételével társaságunknál
megrendelésre kerül a tartozás miatti a lezárás és/vagy a gázmérő,
nyomásszabályozó leszerelése. Ha a lezárás/leszerelés nem valósítható meg, akkor
társaságunk – esettől függően – a fogyasztási helyet ellátó elosztó-, leágazó- vagy
csatlakozó vezeték leválasztásával (levágásával) teljesíti a kikapcsolást.
A tevékenység díjtételei a leválasztandó elosztó-, leágazó- vagy csatlakozó vezeték
átmérőjétől függően kerülnek meghatározásra. A leválasztáshoz szükséges
földmunka a vezeték elhelyezésétől függő útszerkezet (talajszerkezet) típusa szerint
kerül felszámításra.
A munkavégzés során felhasznált anyag az alkalmazott anyagár fejezetben leírtak
szerint kerül számlázásra.
Elosztó-, leágazó-, vagy csatlakozó vezeték visszakötése
A tételcím meghatározása: a leválasztott elosztó-, leágazó- vagy csatlakozóvezeték
visszaállítása a leválasztást megelőző állapotnak megfelelően
Amennyiben az elosztó-, leágazó- vagy csatlakozóvezeték tartozás vagy egyéb
műszaki okból korábban leválasztásra került és a leválasztás indokának körülményei
rendezésre kerültek, a visszakapcsolás jogi-, műszaki-, biztonságtechnikai feltételei
adottak, úgy a visszakötést társaságunk elvégzi.
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A tevékenység díjtételei a leválasztott elosztó-, leágazó- vagy csatlakozó vezeték
átmérőjétől függően kerülnek meghatározásra. A leválasztáshoz szükséges
földmunka a vezeték elhelyezésétől függő útszerkezet (talajszerkezet) típusa szerint
kerül felszámításra.
A munkavégzés során felhasznált anyag az alkalmazott anyagár fejezetben leírtak
szerint kerül számlázásra.
Elosztó-, leágazó-, vagy csatlakozó vezeték egyéb műszaki okból történő
leválasztása (levágása)
A tételcím meghatározása: a csatlakozóvezeték tulajdonosa, vagy üzemeltetője
megrendelésére történő megszüntetés
Az elvégzett munka költségviselője áthelyezés és egyéb műszaki okból történő
leválasztás esetén közvetlenül a megrendelő.
A tevékenység díjtételei a leválasztandó elosztó-, leágazó vagy csatlakozó vezeték
átmérőjétől függően kerül meghatározásra, míg a szükséges földmunka, helyreállítás
és egyéb járulékos munkák a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott vállalkozó
díjtétele alapján történik.
A munkavégzés során felhasznált anyag az alkalmazott anyagár fejezetben leírtak
szerint kerül számlázásra.
Gázvezeték üzemzavar-elhárítása
A tételcím meghatározása: az idegen tulajdonban lévő vezetéken észlelt
üzemzavarnak a tulajdonos, vagy üzemeltető megrendelésére, és költségére történő
elhárítása.
E tevékenység a műszakilag szükséges indokolt időráfordítás és a szolgáltatási
rezsiórabér szorzata alapján történik. A munkára fordított tényleges időszükségletet a
megrendelővel, vagy erre feljogosított képviselőjével igazoltatni kell.
A munkavégzés során felhasznált anyag az alkalmazott anyagár fejezetben leírtak
szerint kerül számlázásra.
A csatlakozó- és a felhasználói berendezések kiviteli terveinek műszakibiztonsági szempontból történő felülvizsgálata
A tételcím meghatározása: a csatlakozó és felhasználói berendezések kiviteli
terveinek felülvizsgálata
A GET 89.§ (1) alapján, a társaságunkon kívüli külső tervező által készített tervek
kivitelezés előtti felülvizsgálatát az alábbiak szerint végezzük:
A társaságnál érkeztetett tervdokumentáció műszaki-biztonsági felülvizsgálatát
társaságunk műszaki, biztonsági és környezetvédelmi szempontból 15 munkanapon
belül köteles elvégezni a felülvizsgálathoz szükséges engedélyek rendelkezésre
állása esetén.
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Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében a felülvizsgálat
díjmentes (19/2009 (I.30) Korm. r. 1 sz. mell. 15.§ 2. pont.)
A korszerűségi felülvizsgálatot szintén térítésmentesen végzi a társaság az
egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében
Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók kiviteli terveinek
felülvizsgálata során alkalmazandó tétel (díj) a felhasználási helyen igényelt
összteljesítmény (m3/h) figyelembevételével történik.
Társaságunk kivitelezésre alkalmasságot megállapító nyilatkozata hiányában a
létesítményt kivitelezni nem szabad.
A tervekre kiadott szakvélemény 2 évig érvényes. A 2 évnél régebbi tervet
korszerűsíteni kell, ezt követően kell felülvizsgálatra ismételten bemutatni.
A tervfelülvizsgálat díjköteles eseteiben a számlázás közvetlenül a megrendelőnek
történik.
Építésügyi hatósági engedélyhez nyilatkozat kiadása
A tételcím meghatározása: nyilatkozat kiadása telekalakítás; új épület építése, vagy
meglévő épület átalakítása, bővítése, bontása, rendeltetésmódjának megváltozása;
használatbavételi eljárás esetén
A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy az építési területen, illetve annak
környezetében a gázelosztó vezetékek elhelyezkedésének ellenőrzése, az ingatlan
földgázzal való elláthatóságának vizsgálata megtörtént, illetve, hogy a létesített
gázvezeték üzemeltetésének műszaki biztonsági feltételei megfelelőek. A nyilatkozat
kiadásának költségviselője közvetlenül a megrendelő. A díj a kiadott nyilatkozat
darabszáma alapján határozandó meg kivéve, ha a nyilatkozat kiadásához helyszíni
szemlére van szükség. Helyszíni szemle esetén a számlázás a munkaidő szükséglet
alapján történik.
Közműegyeztetés
A tételcím meghatározása: idegen szakági munkákhoz adatszolgáltatás biztosítása a
társaságunk üzemeltetésében lévő gázelosztó vezetékekről
Társaságunk a különböző közmű-, közúttervezők, építők részére biztosítja a
gázelosztó vezetékek közterületen történő elhelyezkedésének megismerhetőségét,
melynek kapcsán az egyeztetés idejére díjat számít fel. Amennyiben a megrendelő
részére az adatokat tartalmazó iratokról másolat vagy a digitális gázhálózati térképi
rendszerből adat kerül átadásra, úgy a fénymásolás díja, illetve a digitális
adatszolgáltatás külön felszámításra kerül.
Társaságunk mindazon cégek és vállalkozások részére biztosítja a térítésmentes
egyeztetési lehetőséget, amelyekkel kölcsönös feltételekkel együttműködési
megállapodást köt, egyéb esetekben e szolgáltatást igénybe vevő a költségviselő.
A számlázás a munkaidő szükséglet alapján történik.
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bekapcsolás előtti ellenőrzése
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megrendelésre

végzett

A tételcím meghatározása: az elkészült gázszerelés üzembe helyezés előtti műszaki
biztonsági ellenőrzése
Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében a GET 89.§ (3) alapján
az elkészült gázszerelést társaságunk vagy megbízottja az üzembe helyezés előtt
köteles díjmentesen műszaki-biztonsági szempontból ellenőrizni és minősíteni.
Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók esetében a bekapcsolás
előtti ellenőrzést térítés ellenében végzi társaságunk, költségét közvetlenül a
megrendelőre terhelve.
Amennyiben az ellenőrzés meghiúsul (pl. a kivitelező nem az engedélynek
megfelelően végezte el a szerelést) akkor a megrendelő részére a kiszállás költsége
mellett az eljárás – külön díjtételben meghatározott – díja is leszámlázásra kerül.
A számlázás a munkaidő szükséglet alapján történik.
A bekapcsolás előtti ellenőrzés felülvizsgálata során a társaságunk az Integrált
Vállalatirányítási Rendszere (amely a www.egaz-degaz-foldgazeloszto.hu honlapon
is elérhető) szerint jár el.
Megrendelésre végzett építőipari szolgáltatás
A tételcím meghatározása: a felhasználási helyen az ismételt üzembe helyezés előtti
ellenőrzés
Az ellenőrzés írásban indokolt sikertelensége esetén ellenőrzések ellenértéke
minden esetben közvetlenül a felhasználónak vagy megrendelőnek felszámításra
kerül. Amennyiben az üzemelő felhasználási helyen a csatlakozó vezeték vagy a
felhasználói berendezés átalakításra, bővítésre kerül, vagy a rendszert ismételt
ellenőrzésnek kell alávetni (pl. az első bekapcsolás esetén a már elvégzett
nyomáspróba után 6 hónapon belül nem történt meg a bekapcsolás) szintén
kiszámlázásra kerül.
Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók esetében az ellenőrzést
minden felmerülő esetben térítés ellenében végzi társaságunk, költségét közvetlenül
a megrendelőre terhelve.
A számlázás a munkaidő szükséglet alapján történik.
Amennyiben az ellenőrzés meghiúsul (pl. a kivitelező nem az engedélynek
megfelelően végezte el a szerelést) akkor a megrendelő részére a kiszállás költsége
mellett az eljárás – külön díjtételben meghatározott – díja is leszámlázásra kerül. A
díjtétel a meghiúsulási darabszám alapján kerül meghatározásra.
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Ipari szolgáltatások
A Belföldi Termékosztályozás bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 9001/2000.
(SK. 4.-5) KSH közleményben (továbbiakban BTO) felvett termékek javítása és
karbantartása ipari szolgáltatásnak minősül.
Ipari szolgáltatásnak minősül:
-

Gázmérő leszerelése egyéb műszaki biztonsági okból és végleges megszűnésre
Gázmérő cseréje egyéb műszaki biztonsági okból vagy idegen tulajdonú mérők
cseréje
Gázmérő és gázfogyasztó készülékek tartozás miatti lezárása
Gázmérő és gázfogyasztó készülékek újbóli bekapcsolása a tartozás rendezését
követően
Gázmérő és gázfogyasztó készülékek egyéb műszaki okból felhasználó kérésére
történő lezárása és újbóli bekapcsolása
Gázmérő felszerelése egyéb műszaki biztonsági okból és idegen tulajdonú mérő
hitelesítése miatt
Gázmérővel kapcsolatos egyéb szolgáltatások
Gáznyomásszabályozóval kapcsolatos egyéb szolgáltatások.

Gázmérő leszerelése
megszűnésre

egyéb

műszaki

biztonsági

okból

és

végleges

A tételcím meghatározása: a felhasználási hely végleges megszűnése miatt a
fogyasztásmérő leszerelése és a vezeték leválasztása
Amennyiben egy fogyasztási hely véglegesen megszűnik, úgy az elszámolás céljára
alkalmazott gázmérő leszerelésre kerül, ill. a fogyasztói főelzárónál vagy csatlakozási
pontnál leválasztásra kerül a rendszer az elosztóhálózatról. A tevékenység
keretében megvalósított beavatkozások díját
- a membrános gázmérő leszerelésénél a teljesítmény figyelembevételével
- forgódugattyús vagy turbinás gázmérők esetében munkaidő és munkaerő
ráfordítás
- egyéb tevékenységeknél a beavatkozás száma
alapján kell meghatározni.
Társaságunk az felhasználó gázszolgáltatásból történő kikapcsolását a fogyasztói
főelzáró lezárásával, gázmérő lezárásával, leplombálásával, illetve a gázmérő
és/vagy nyomásszabályozó leszerelésével, szabad csonkvégek leplombálásával,
illetve tárcsás elzáró beépítésével végezi.
A készülék lezárása plombázással történik.
Gázmérő cseréje egyéb műszaki biztonsági okból vagy idegen tulajdonú mérők
cseréje
A tételcím meghatározása: gázmérő cseréje egyéb okból

Üzletszabályzat 5. függelék: A szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása

10/17

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.

Hatályos: 2009. július 1-től

Ugyanezen fejezethez tartozó díjtételek szerint kell elszámolni a megrendelő
(egyetemes szolgáltató, földgázkereskedő, fogyasztó) terhére a felhasználó
igénybejelentése alapján teljesítményváltozás miatt szükségessé váló gázmérő le-,
és felszerelési díjakat.
A nem társaságunk tulajdonában lévő gázmérő hitelesítéséről a tulajdonosnak kell
gondoskodnia.
Gázmérő és gázfogyasztó készülékek tartozás miatti lezárása
A tételcím meghatározása: tartozás miatti kikapcsolás a gázmérő és/vagy
nyomásszabályozó vagy készülékek lezárásával
Az elosztóhálózatról ellátott fogyasztók a rendszerhasználókkal kötött szerződések
alapján kötik le a kapacitásukat, ill. vételezik a földgázt. Amennyiben a lekötött
és/vagy felhasznált földgáz ellenértéke a rendszerhasználó részére nem kerül
kiegyenlítésre, úgy a jogszabályok által előírtak figyelembevételével társaságunknál
megrendelésre kerül a tartozás miatti lezárás és/vagy a gázmérő, nyomásszabályozó
leszerelése.
A tevékenységbe sorolt beavatkozások, intézkedések számlázása a munkaidő,
munkaerő ráfordítás vagy a feladatok száma alapján kerül kiszámlázásra.
Gázmérő és gázfogyasztó
rendezését követően

készülékek

újbóli

bekapcsolása

A tételcím meghatározása: a kikapcsolt fogyasztási hely
visszaállítása a kikapcsolást megelőző állapotnak megfelelően

a

tartozás

szolgáltatásának

Amennyiben a fogyasztási hely tartozás miatt kikapcsolásra került és a kikapcsolás
indokának körülményei rendezettek, annak jogi-, műszaki-, biztonságtechnikai
feltételei adottak az ismételt üzemebehelyezéshez, úgy a visszakötést társaságunk
elvégzi.
A tevékenységbe sorolt beavatkozások, intézkedések számlázása a munkaidő,
munkaerő ráfordítás vagy a feladatok száma alapján kerül kiszámlázásra.
A munkavégzés során felhasznált anyag az alkalmazott anyagár fejezetben leírtak
szerint kerül számlázásra.
Gázmérő és gázfogyasztó készülékek egyéb műszaki okból történő lezárása és
újbóli bekapcsolása
A tételcím meghatározása: gázmérő és/vagy gázfogyasztó készülék lezárása és
ismételt bekapcsolása
A felhasználó bármilyen műszaki okból kérheti (pl. a felhasználói berendezés kiviteli
terv alapján történő átalakítása miatt) a szolgáltatás szüneteltetését. A kérés miatt
indokoltan felmerülő tevékenységeket a társaságunk leszámlázza a felhasználó felé.
A tevékenység keretében végzett tevékenységek – jellegtől függően - a munkaidő,
munkaerő ráfordítás vagy a beavatkozás darabszámának figyelembevételével kerül
kiszámlázásra.
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A munkavégzés során felhasznált anyag az alkalmazott anyagár fejezetben leírtak
szerint kerül számlázásra.
Gázmérő felszerelése egyéb műszaki biztonsági okból és idegen tulajdonú
mérő hitelesítése miatt
A tételcím meghatározása: gázmérő felszerelése egyéb műszaki okból
A gázmérő – előző tételekbe nem sorolható – egyéb okból történő felszerelése miatt
felmerült munkavégzés.
Gázmérővel kapcsolatos egyéb szolgáltatások
A tételcím meghatározása: a gázmérőkkel kapcsolatos – az eddigi tételekhez nem
sorolt - tevékenységek
Társaság a tulajdonában álló gázmérőn és tartozékain a rendeltetésszerű használat
mellett előállott hibákat díjtalanul köteles kijavítani. Szintén díjmentesen végzi el a
társaság a gázmérő csonkjánál lévő tömítések cseréjét.
Ha a gázmérő megállapodás vagy szerződés alapján az ügyfél tulajdonában áll, vagy
a társaságunk tulajdonában álló gázmérő meghibásodása nem a rendeltetésszerű
használat következménye vagy a szivárgás nem a csonknál lévő tömítésnél
jelentkezik, úgy a hiba javítása, ill. gázmérők javításával kapcsolatos összes költség
– ideértve a mérők újrahitelesítésével kapcsolatos költségeket is – a felhasználót
terhelik.
A tevékenység keretében végzett munka a ráfordítás munkaidő és munkaerő
szükséglete alapján kerül számlázásra.
A nem javítható, Társaság tulajdonában lévő selejtezésre kerülő mérővel
kapcsolatos kártérítési igény a felszerelt új mérő ÁFA nélküli értékével megegyező
összegben kerül terhelő levéllel érvényesítésre.
A munkavégzés során felhasznált anyag az alkalmazott anyagár fejezetben leírtak
szerint kerül számlázásra.
Gáznyomás szabályozóval kapcsolatos ipari szolgáltatások részletezése
A tételcím meghatározása: nyomásszabályozókkal kapcsolatos szolgáltatások
Társaságunk a tulajdonában álló nyomásszabályozón a rendeltetésszerű használat
mellett előállott hibákat díjtalanul köteles kijavítani.
Ha a nyomásszabályozó megállapodás vagy szerződés alapján az ügyfél
tulajdonában áll, vagy a Társaság tulajdonában álló nyomásszabályozó
meghibásodása nem a rendeltetésszerű használat következménye, a
nyomásszabályozók javításával kapcsolatos összes költség is a felhasználót terheli.
A
nem
javítható,
Társaság
tulajdonában
lévő
selejtezésre
kerülő
nyomásszabályozókkal
kapcsolatos
kártérítési
igény
a
felszerelt
új
nyomásszabályozó ÁFA nélküli értékével megegyező összegben kerül, terhelő
levéllel érvényesítésre.
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Egyéb szolgáltatások
Rendkívüli gázmérő-leolvasás
A tételcím meghatározása: a gázmérő nem elszámolás céljából történő leolvasása
Társaságunk térítésmentesen biztosítja az elszámoló számlázáshoz tartozó
gázmérő-leolvasást, valamint a gázmérőnek a társaság felelősségi körébe tartozó
meghibásodása miatt szükségessé váló leolvasást. Egyéb esetekben a földgázellátó
(egyetemes szolgáltató, földgázkereskedő) és a fogyasztó kérésére is történhet
leolvasás. A számla a tevékenység megrendelőjének kerül kiállításra. A díjat a
mérési helyek darabszáma határozza meg.
Felhasználó
mérővel

megrendelésére

végzett

gázfogyasztás

ellenőrzése

kontroll

A tételcím meghatározása: a felhasználó megrendelése alapján a társaság
tulajdonában és a felhasználási helyen lévő gázmérő pontosság ellenőrzéses
vizsgálata
A 6 m3/h névleges teljesítményt meg nem haladó, társaságunk tulajdonában lévő
gázmérővel rendelkező felhasználó kérheti, hogy a helyszínen a hiteles gázmérő
pontosság ellenőrzését kontroll mérővel vizsgálja meg társaságunk. Amennyiben a
mérő az üzemi hibahatár értékén belül mér, úgy a vizsgálat díja, illetve az egyéb
költségek (pl: kiszállás) kiszámlázásra kerülnek a megrendelő részére. A vizsgálat
során felmerült költségek a 6 m3/h névleges teljesítményt meg nem haladó gázmérő
esetében tartalmazzák a szállítási díját is.
A 6 m3/h névleges teljesítménynél nagyobb gázmérők bevizsgálási, hitelesítési,
szállítási költsége egyedileg kerül megállapításra, az Égáz-Dégáz Földgázelosztó
Zrt. és a felülvizsgálatot végző vállalkozó közötti szerződés, valamint a díjjegyzék
kiszállási költségeinek figyelembevételével.
A megengedett üzemi hibahatár értékét meghaladó mérési hiba esetén az
elszámolást a vizsgálat eredményének megfelelően az Égáz-Dégáz Földgázelosztó
Zrt. üzletszabályzata szerint kell módosítani.
Amennyiben a pontosság ellenőrzés eredménye, hogy a mérő az üzemi hibahatáron
kívül mér, úgy a mérő a társaság üzletszabályzatában rögzítettek szerint kell eljárni,
a pontosság ellenőrzés során felmerült díjakat a felhasználónak nem kell megtéríteni.
Ha a megvizsgált mérő az üzemi hibahatáron belüli mérési hibával működik, akkor a
vizsgálat során felmerült költségek (kiszállási díj, mérő le- és felszerelési díja,
bevizsgálási és hitelesítési díj) a megrendelőt terhelik.
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Üzemi hibahatárok
- membrános nem hőkompenzációs gázmérő
Térfogatáram, Q
osztály

Üzemi hibahatár
1,5

1

Q min ≤ Q < Q t

±6,0

%

±4,0

%

Q t < Q ≤ Q max

±3,0

%

±2,0

%

- membrános beépített hőkompenzációs gázmérő
Azokra a beépített hőmérséklet-korrekciós gázmérőkre, amelyek kizárólag a korrigált
mennyiséget jelzik ki, egy 30 °C-os hőmérséklet-tartományon belül – amely
szimmetrikus egy, a gyártó által megadott 15 °C és 25 °C közötti hőmérsékletre, - 0,5
%-kal nagyobb legnagyobb megengedett hibaérték vonatkozik. E tartományon kívül
10 °C-onként további 0,5 %-os legnagyobb megengedett hibaérték növekedés
megengedett.
- turbinás vagy forgódugattyús gázmérő
Térfogatáram, Q
osztály

Üzemi hibahatár
1,5

1

Q min ≤ Q < Q t

±6,0

%

±4,0

%

Q t < Q ≤ Q max

±3,0

%

±2,0

%

(ahol Qt -t az átfolyási aránytól függően a turbinás mérőkre az MSz -EN 12261:2002
sz. szabvány, míg a forgódugattyús mérőkre az MSz-EN 12480:2002 sz. szabvány
adja meg)
A gázmérőből kinyerhető, a fogyasztó földgázfogyasztására vonatkozó adatok
rendelkezésre bocsátása a második alkalomtól kezdődően
A tételcím meghatározása: a gázmérő által rögzített adatok átadása
Amennyiben a felhasználónak korábban rendelkezésére bocsátottuk a
fogyasztásának elszámolására szolgáló gázmérőből kinyert adatokat, de ismételten
szükséges számára ugyanezen adatok ismerete, úgy a második alkalomtól
kezdődően számla ellenében történik az információk átadása. A számlázás alapja az
adat mennyisége.
Előre fizető gázmérő biztosításának díja
A tételcím meghatározása: a nem védendő fogyasztó részére megrendelés alapján
biztosított előre fizető mérő biztosítása
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A 4 m3/h névleges teljesítményt meg nem haladó felhasználók – kereskedőjükön
vagy az egyetemes szolgáltatón keresztül - kérhetik társaságunktól, hogy a
felhasználási helyen előre fizető mérő kerüljön felszerelésre.
A felszerelés díja egységár alapján történik, valamint az előre fizető mérő igénye
miatt a kereskedőnek vagy egyetemes szolgáltatónak a lecserélendő mérő és az
előrefizető mérő nyilvántartott értékének különbözete kerül leszámlázásra. Az
értékkülönbözet az előrefizető mérő biztosításának igénye során (a kereskedő vagy
egyetemes szolgáltató által jelzett ilyen jellegű írásos megkereséskor) kerül
megállapításra.
Kereskedő és egyetemes
rendelkezésre bocsátása

szolgáltató

számára

fogyasztási

adatok

A tételcím meghatározása: a társaság által üzemeltetett informatikai rendszerből
(Web-Nomál) órai adatok átadása
A rendszerhasználó (egyetemes szolgáltató és a kereskedő) igényelheti
társaságunktól az általa ellátott felhasználók fogyasztási adatait. Az adatszolgáltatást
társaságunk elektronikus úton biztosítja.
Az alapdíj tartalmazza a munka és időszükséglet alapján számított óradíjat, az
informatikai rendszerek üzemeltetési költségét, a számlázás, postázás költségét
valamint a szerződés alapján kapott szolgáltatások költségeit (pl. meteorológiai
adatok).
A számlát a megrendelő rendszerhasználó részére állítjuk ki.
Kereskedő és egyetemes szolgáltató részére a felhasználó saját közlésén
alapuló mérőállás normál m3 mennyiségre átszámítása
Tételcím meghatározása: a nem éves elszámoló számla alapját képező –
felhasználó saját közlésén alapuló –mérőállás gáztechnikai normál m3 mennyiségre
történő átszámítása, és átadása kereskedő vagy egyetemes szolgáltató részére.
Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. az elszámolási időszak leteltét követően kiállított
számlabizonylathoz térítésmentesen végzi el a mérőállás gáztechnikai normál m3-re
való átszámítását. Amennyiben a kereskedő vagy egyetemes szolgáltató
Társaságunktól kéri a nem elszámoló számla alapját képező, mérőn leolvasott
mennyiség gáztechnikai normál m3 mennyiségre való átszámítását, úgy ennek díja
leszámlázásra kerül a kezdeményező fél felé.
Eseti ellenőrzés
A tételcím meghatározása: megrendelésre végzett eseti ellenőrzés
Fogyasztási hely megrendelésre végzett ellenőrzése, amely kiterjedhet a fogyasztási
rendszerre, gáznyomás ellenőrzésére, fogyasztási cím ellenőrzésére, gázmérő
műszaki paramétereinek ellenőrzésére.
A számlázás alapja a munka elvégzéséhez szükséges idő alapján számított óradíj.
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Nem elosztói alaptevékenységhez rendelhető veszélyhelyzet elhárítás
A tételcím meghatározása: valamely rendkívüli helyzet miatti beavatkozás
Amennyiben a veszélyhelyzet nem az elosztó hibájából következik be, akkor a
munkavégzés költsége az azt kiváltó –ha ő ismeretlen és jogszabály, vagy egyéb
kötelező előírás a társaságot a költségek viselésére nem kötelezi, a megrendelő személy, vagy szervezet felé számlázandó.
Digitális adatszolgáltatás a szakági nyilvántartásból
A tételcím meghatározása: a társaság tulajdonában, üzemeltetésében lévő
gázelosztó vezeték hálózatot érintő tervezésekhez, kivitelezésekhez adatok
biztosítása
Az elosztóvezetékek biztonsági övezetében végzendő munkák tervezéséhez,
kivitelezéséhez társaságunk a megrendelő kérésére rendelkezésre állás esetén
digitális térképrészletet tud biztosítani. A térképrészlet biztosítása csak
Közműegyeztetés keretében történhet meg. Az adatszolgáltatás díja az átadott
elektronikus állomány terjedelme (kilobyte) alapján kerül meghatározásra.
Üzletszabályzat és egyéb igazolás, dokumentum fénymásolása
A tételcím meghatározása: a társaság üzletszabályzatának, ill. egyéb a megrendelő
részére korábban biztosított dokumentumokról másolat készítése
A társaság a jóváhagyott Üzletszabályzatát az ügyfélforgalom számára nyitva álló
helyiségekben, jól látható módon elhelyezi, kérésre bárkinek rendelkezésre bocsátja,
és honlapján hozzáférhetővé teszi, az igénybejelentő költségére arról másolatot
készít. Egyéb a gázszolgáltatással kapcsolatos igazolásról, dokumentumról is
készítünk fénymásolatot. A számlát az igénybejelentő részére állítjuk ki.
Számlamásolat készítés naptári évenként és fogyasztási helyenként a második
alkalomtól kezdődően.
Fogyasztó kérésére szükség esetén hiteles számlamásolatot készítünk, melyet a
második alkalomtól kezdődően számlázunk ki részére.

Alkalmazott anyagár
A raktárban az anyagokat az aktuális beszerzéssel korrigált mozgó átlagáron tartják
nyilván, ezért anyagkivétel esetén a kivett anyag ezen az áron jelenik meg.
A felhasználásra kerülő gázmérő, nyomásszabályozó, egyéb tárgyi eszköz és
anyagok ármeghatározása az alábbiak szerint történik:
- Új mérő és nyomásszabályozó esetén
Mindazon fogyasztókkal, akikkel a gázmérés és nyomásszabályozásra
vonatkozóan egyedi megállapodás születik, ott a gázmérők és
nyomásszabályozók biztosítása során az aktuális beszerzési egységár + 8 %
kezelési költség + ÁFA anyagárat kell érvényesíteni.
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- Felújított mérő és nyomásszabályozó esetén
Az aktuális beszerzési egységár 50 %-a + 8 % kezelési költség + ÁFA.
- Típusselejt gázmérők esetén (ha kedvezőbb ár érhető el, mint selejtezés esetén)
A típusselejt gázmérők, nyomásszabályozók értékesítési árát a Szolgáltatóval
kötött szolgáltatási szerződés határozza meg.
- Anyag (új teljes értékű)
Anyagnál az SAP-ban nyilvántartott mozgó átlagár +8% kezelési költség +ÁFA.
Jelen szabályzat 2009. július 01. napján lép hatályba.
Melléklet: Díjjegyzék
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