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Földgázelosztói szolgáltatási tevékenységek

Bevezetés
Jelen díjjegyzék az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. földgázelosztói, műszakibiztonsági és egyéb olyan munkáinak megnevezését és díjtételét tartalmazza,
amelyek költségeinek áthárítását jogszabály lehetővé teszi. A Társaság felmerülő
költségeit
jelen
dokumentum
mellékletében
meghatározott
költségek
figyelembevételével hárítja át.
Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. az üzemszerű és rendkívüli esetek során nyújtott
szolgáltatásait
közvetlenül
a
rendszerhasználó
(egyetemes
szolgáltató,
földgázkereskedő, felhasználó) vagy a szolgáltatást igénybe vevő (tervező,
beruházó, kivitelező, stb.) felé számlázza.
Jelen díjjegyzékben „egyetemes szolgáltatásra jogosultak” alatt – a 2008. évi XL. tvben definiált – lakossági fogyasztó és 20 m3/h kapacitást meg nem haladó vásárolt
kapacitással rendelkező felhasználó értendő.
A szolgáltatások meghatározása a Társaság technológiai utasításaiban alkalmazott
szöveges munka-meghatározásokon alapul.
A fizetés készpénz-átutalási megbízással vagy átutalással történik.
Az egyetemes szolgáltató vagy kereskedő részére kiállított számlák fizetése
kizárólag átutalással történik.
A szolgáltatási tevékenységek árszabása
Jelen díjjegyzék alapján végzett tevékenységek az alábbi elvek szerint kerülnek
számlázásra:





rezsiórabér és normaidő alapján számított egységárral, mely a társasági
rezsiórabér és az árképzési egységidő szorzatából adódó, Ft-ra kerekített
összeg,
a 17/2013 (IV.30.) NFM rendeletben meghatározott díjtétellel, illetve
rezsióradíjjal,
egyedi árképzés alapján,
a magas szakmai képzést és jelentős szaktudást igénylő szolgáltatások
esetén díjjegyzékben meghatározott mérnöknap díjtétellel.

A rezsiórabér a tevékenység költsége mellett, az elvárható nyereséget tartalmazó,
Ft/órában meghatározott díj. A rezsiórabér nem tartalmazza a kiszállással
kapcsolatos költségeket, melyek felmerülésük esetén kerülnek számlázásra, kivéve a
17/2013 (IV.30.) NFM rendeletben szabályozott szolgáltatások körét.
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Az árképzési normák, a tevékenységre fordított munkaidőt 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
munkavégzés ideje,
anyag kivételezés és előző napi elszámolási idő,
felhasználó oktatásához szükséges idő,
egyéb járulékos idők.

vagy

meghiúsult

Az elvégzett munkát 0,25 órára kerekítve kell megadni.
Azokban az esetekben, amelyeknél a díjtétel Ft/órában került meghatározásra, a
munkára fordított tényleges időszükségletet a megrendelővel vagy erre feljogosított
képviselőjével a számlázáshoz igazoltatni kell. Minden megkezdett 0,25 óra
kiszámlázásra kerül.
Azoknál a tevékenységeknél, amelyek elszámolása nem munkaidő ráfordítási alapon
történik, a hibakereséssel töltött idő ellenértékét a díjjegyzékben meghatározott
összeg tartalmazza.
Alkalmazott anyagár
A munkavégzés során felhasználásra kerülő gázmérő, nyomásszabályozó és
anyagok, alkatrészek ármeghatározása az aktuális beszerzési árral korrigált raktári
mozgó átlagáron, kezelési költséggel növelten történik az alábbiak szerint:
-

Új mérő és nyomásszabályozó esetén
Mindazon felhasználók számára, akikkel a gázmérésre és nyomásszabályozásra
vonatkozóan egyedi megállapodás nem születik, a gázmérők és
nyomásszabályozók biztosítása során az aktuális beszerzési egységár + 8 %
kezelési költség + ÁFA anyagárat kell érvényesíteni.

-

Felújított mérő és nyomásszabályozó esetén
Az aktuális beszerzési egységár 50 %-a + 8 % kezelési költség + ÁFA.

-

Anyag (új teljes értékű):
Az SAP-ban nyilvántartott mozgó átlagár (mivel a raktárban az anyagokat az
aktuális beszerzéssel korrigált mozgó átlagáron tartjuk nyilván)+8% kezelési
költség + ÁFA.
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Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: ÁFA
törvény) alapján a Társaság által nyújtott szolgáltatás, valamint a hibajavítás során
felhasznált anyagok, alkatrészek értékesítése általános forgalmi adó kötelezett. Az
ÁFA mértékét a vonatkozó jogszabály határozza meg. Ez a mérték a díjjegyzékben
minden szolgáltatás esetében feltüntetésre került.
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:
-

vezetékszakítással, 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),
felhasználási helyen az ismételt üzembe helyezés előtti ellenőrzés.

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,
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-

gázmérő felszerelése egyéb műszaki-biztonsági okból és idegen tulajdonú mérő
hitelesítése miatt,
gázmérővel kapcsolatos egyéb szolgáltatások,
gáznyomás-szabályozóval kapcsolatos egyéb szolgáltatások.

Egyéb szolgáltatások:
Minden a fenti két besoroláson (építőipari, ipari) kívüli szolgáltatás.
Egyéb szolgáltatások közé tartoznak:
-

felhasználó megrendelésére végzett gázfogyasztás ellenőrzése kontroll
mérővel,
eseti ellenőrzés,
digitális adatszolgáltatás a szakági nyilvántartásból,
tájékoztatás kérése az adatkezelésről.

A Díjjegyzékben szereplő tételsorok értelmezése és magyarázata

I.

A 17/2013. (IV. 30.) NFM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján hatósági
árszabályozás hatálya alá tartozó, a földgázelosztói engedélyes által – a
felhasználó vagy engedélyes igénye alapján – külön díj ellenében végezhető
szolgáltatások:
A Rendeletben meghatározott, elosztó által térítés ellenében nyújtandó
szolgáltatások körére kiszállási díj nem érvényesíthető.
1. Elosztó-,
leágazóvagy
megszüntetése (levágása)

csatlakozó

vezeték

tartozás

miatti

A tételcím meghatározása: tartozás miatt felmerülő beavatkozás az elosztó-,
leágazó- vagy csatlakozó vezetéken
E tevékenységért



az elvégzett munkák díja, valamint
a felhasznált anyagok költsége kerülhet kiszámlázásra.

Az elosztóhálózatról ellátott felhasználók a rendszerhasználókkal kötött
szerződések alapján kötik le a kapacitásukat, illetve 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 miatt
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.
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A tevékenység számlázható a Rendelet 5. § (1) pontja alapján, díjtételei
ugyanezen Rendelet 2. számú mellékletében meghatározott rezsióradíjjal és 3.
számú mellékletében szabályozott normaidővel kerülnek meghatározásra. A
leválasztáshoz szükséges földmunka a vezeték elhelyezésétől függő útszerkezet
(talajszerkezet) típusa szerint kerül felszámításra.
Amennyiben a földmunkagépek kivonulását igénylő munka a felhasználónak
felróható okból meghiúsul, a földmunkagépek kiállásával felmerült költségek
kiterhelésre kerülnek a felhasználóra.
2. Elosztó-, leágazó- vagy csatlakozó vezeték visszakötése
A tételcím meghatározása: a leválasztott elosztó-, leágazó- vagy csatlakozó
vezeték visszaállítása a leválasztást megelőző állapotnak megfelelően
E tevékenységért



az elvégzett munkák díja, valamint
a felhasznált anyagok költsége kerülhet kiszámlázásra.

A tevékenység számlázható a Rendelet 1. § (1) 8. pontja alapján, díjtételei
ugyanezen Rendelet 2. számú mellékletében meghatározott rezsióradíjjal és 3.
számú mellékletében szabályozott normaidővel kerülnek meghatározásra. A
leválasztáshoz szükséges földmunka a vezeték elhelyezésétől függő útszerkezet
(talajszerkezet) típusa szerint kerül felszámításra.
3. Elosztó-, leágazó-, vagy csatlakozó vezeték egyéb műszaki okból történő
megszüntetése (levágása)
A tételcím meghatározása: a csatlakozóvezeték tulajdonosa vagy üzemeltetője
megrendelésére történő megszüntetés
E tevékenységért



az elvégzett munkák díja, valamint
a felhasznált anyagok költsége kerülhet kiszámlázásra.

A tevékenység számlázható a Rendelet 1. § (1) 8. pontja alapján, díjtétele
ugyanezen Rendelet 2. számú mellékletében meghatározott rezsióradíjjal és 3.
számú mellékletében szabályozott normaidővel kerül meghatározásra. A
szükséges földmunka, helyreállítás és egyéb járulékos munkák díjtételének
meghatározása a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott vállalkozó díjtételei
alapján történik.
Az elvégzett munka költségviselője közvetlenül a megrendelő.
4. Gázvezeték üzemzavar-elhárítása
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A tételcím meghatározása: az idegen tulajdonban lévő vezetéken észlelt
üzemzavarnak a tulajdonos vagy üzemeltető megrendelésére és költségére
történő elhárítása.
E tevékenységért
 az elvégzett munkák díja, valamint
 a felhasznált anyagok költsége kerülhet kiszámlázásra.
A tevékenység számlázható a Rendelet 1. § (1) 9. pontja alapján, díja a
műszakilag szükséges, indokolt időráfordítás és ugyanezen Rendelet 2. számú
mellékletében meghatározott rezsióradíj szorzataként kerül meghatározásra.
A beavatkozás időpontjától függően (munkaidőben, munkaidőn kívül,
munkaszüneti és ünnepnapon) eltérő díjtételeket kell alkalmazni.
5. A csatlakozó- és a felhasználói berendezések kiviteli terveinek műszakibiztonsági szempontból történő felülvizsgálata
A tételcím meghatározása: a csatlakozó és felhasználói berendezések kiviteli
terveinek felülvizsgálata
E tevékenységért az elvégzett munka díja kerülhet számlázásra.
Társaságunk GET 89.§ (1) alapján, a tervezők által elkészített csatlakozóvezeték
és a felhasználói berendezés kiviteli tervének kivitelezés előtti felülvizsgálatát az
alábbiak szerint végzi:
Társaságunkhoz
beérkeztetett
tervdokumentációk
felülvizsgálatát
15
munkanapon belül köteles elvégezni a felülvizsgálathoz szükséges engedélyek
rendelkezésre állása esetén.
Társaságunk a kiviteli terveken kizárólag a csatlakozóvezetékek és felhasználói
berendezés létesítésekhez szükséges műszaki-biztonsági követelmények
meglétét köteles ellenőrizni, amelyet a tervnek részletesen tartalmaznia kell.
Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében a felülvizsgálat
díjmentes.
A műszaki-biztonsági tervfelülvizsgálatot Társaságunk kizárólag hiánytalan
tervdokumentáció alapján tudja elvégezni. Amennyiben az egyébként díjmentes
tervfelülvizsgálat két alkalommal azonos műszaki-biztonsági hiányosságok miatt
sikertelennek bizonyul, akkor a harmadik alkalommal végzett tervfelülvizsgálatért,
a tervdokumentációt benyújtó tervezőnek a Díjjegyzékben rögzített
tervfelülvizsgálat díját kell megfizetnie.
Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók kiviteli terveinek műszakibiztonsági felülvizsgálati díjának meghatározása a felhasználási hely
összteljesítményének (m3/h) figyelembevételével történik.
A tervfelülvizsgálat díjköteles eseteiben a számlázás
megrendelőnek történik a Rendelet 1. § (1) 10. pontja alapján.

közvetlenül

a
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6. Gázmérő leszerelése egyéb műszaki-biztonsági okból és végleges
megszűnésre
A tételcím meghatározása: a felhasználási hely végleges megszűnése miatt a
fogyasztásmérő leszerelése és a vezeték leválasztása
E tevékenységért



az elvégzett munkák díja, valamint
a felhasznált anyagok költsége kerülhet kiszámlázásra.

Amennyiben egy fogyasztási hely véglegesen megszűnik, úgy az elszámolás
céljára alkalmazott gázmérő leszerelésre kerül, illetve a fogyasztói főelzárónál
vagy csatlakozási pontnál leválasztásra kerül a rendszer az elosztóhálózatról.
Társaságunk a 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 végzi. A készülék lezárása plombázással
történik.
A beavatkozások díja számlázható a Rendelet 1. § (1) 8. ill. 9. pontja alapján,
ugyanezen Rendelet 2. számú mellékletében meghatározott rezsióradíjjal és 3.
számú mellékletében szabályozott normaidővel kerül meghatározásra és
számlázásra közvetlenül a felhasználónak.
7. Gázmérő és gázfogyasztó készülékek tartozás miatti lezárása
A tételcím meghatározása: tartozás miatti kikapcsolás a gázmérő és/vagy
nyomásszabályozó, vagy készülékek lezárásával
E tevékenységért



az elvégzett munkák díja, valamint
a felhasznált anyagok költsége kerülhet kiszámlázásra.

Az elosztóhálózatról ellátott felhasználók a földgázkereskedővel vagy egyetemes
szolgáltatóval kötött szerződések alapján kötik le a kapacitásukat, illetve vételezik
a földgázt. Amennyiben a lekötött és/vagy felhasznált földgáz ellenértéke a
földgázkereskedő vagy egyetemes szolgáltató részére nem kerül kiegyenlítésre,
úgy a jogszabályok által előírtak figyelembevételével Társaságunknál
megrendelésre kerül a gázmérő, nyomásszabályozó tartozás miatti lezárása
és/vagy leszerelése.
A tevékenységbe sorolt beavatkozások, intézkedések a munkaidő-, munkaerő
ráfordítás, vagy a feladatok száma, a Rendelet 5. § (1) bekezdése alapján
kerülnek kiszámlázásra ugyanezen Rendelet 2. számú mellékletében
meghatározott rezsióradíjjal és 3. számú mellékletében szabályozott normaidővel.
A beavatkozás időpontjától függően (munkaidőben, munkaidőn
munkaszüneti és ünnepnapon) eltérő díjtételeket kell alkalmazni.

kívül,
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8. Gázmérő és gázfogyasztó készülékek újbóli bekapcsolása a tartozás
rendezését követően
A tételcím meghatározása: a kikapcsolt fogyasztási hely szolgáltatásának
visszaállítása a kikapcsolást megelőző állapotnak megfelelően
E tevékenységért



az elvégzett munkák díja, valamint
a felhasznált anyagok költsége kerülhet kiszámlázásra.

Amennyiben a felhasználási hely tartozás miatt kikapcsolásra került és a
kikapcsolás indokai megszűntek, valamint az ismételt üzembe helyezés jogi-,
műszaki-, biztonságtechnikai feltételei adottak, úgy a visszakötést Társaságunk a
kereskedő/egyetemes szolgáltató megrendelésére elvégzi.
A tevékenységbe sorolt beavatkozások, intézkedések számlázása a munkaidő-,
munkaerő ráfordítás a Rendelet 5. § (1) bekezdése alapján kerülnek
kiszámlázásra a 2. számú mellékletben meghatározott rezsióradíjjal és 3. számú
mellékletében (szabályozott normaidővel), vagy a feladatok száma alapján
történik.
A beavatkozás időpontjától függően (munkaidőben, munkaidőn
munkaszüneti és ünnepnapon) eltérő díjtételeket kell alkalmazni.

kívül,

9. Gázmérő és gázfogyasztó készülékek egyéb műszaki okból történő
lezárása és újbóli bekapcsolása
A tételcím meghatározása: gázmérő és/vagy gázfogyasztó készülék lezárása és
ismételt bekapcsolása
E tevékenységért



az elvégzett munkák díja, valamint
a felhasznált anyagok költsége kerülhet kiszámlázásra.

A felhasználó bármilyen műszaki okból kérheti (pl. a felhasználói berendezés
kiviteli terv alapján történő átalakítása miatt) a szolgáltatás szüneteltetését.
Az ennek keretében végzett tevékenységek – jellegtől függően - a munkaidő-,
ráfordítás, vagy a beavatkozás darabszámának figyelembevételével kerülnek
kiszámlázásra a Rendelet 1. § (1) 8. pontja alapján, ugyanezen Rendelet 2.
számú mellékletében meghatározott rezsióradíjjal és 3. számú mellékletében
szabályozott normaidővel.
A felmerülő költségeket Társaságunk a felhasználó felé számlázza.
10. Gázmérővel kapcsolatos egyéb szolgáltatások
A tételcím meghatározása: a gázmérőkkel kapcsolatos – az eddigi tételekhez
nem sorolt – tevékenységek
Üzletszabályzat 5. függelék Szolgáltatási tevékenység árszabása és számlázása
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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 a felhasználó tulajdonában
áll, vagy a Társaságunk tulajdonában álló gázmérő meghibásodása a nem
rendeltetésszerű használat következménye, vagy a szivárgás nem a csonknál
lévő tömítésnél jelentkezik, úgy a hiba javítása, illetve a gázmérő javításával
kapcsolatos összes költség – ideértve a mérő újrahitelesítésével kapcsolatos
költségeket is – a felhasználót terhelik.
A tevékenység keretében végzett munka a ráfordított munkaidő és munkaerő
szükséglete a Rendelet 1. § (1) 9. pontja alapján kerül számlázásra a 2. számú
mellékletében meghatározott rezsióradíjjal és 3. számú mellékletében
szabályozott normaidővel.
Az épületen belüli gáz alatti munka elszámolása a társasági rezsióradíjjal történik
és a kiszállás költsége is kiterhelésre kerül.
A Társaság tulajdonában lévő, nem javítható, selejtezésre kerülő mérővel
kapcsolatos kártérítési igény a felszerelt új mérő ÁFA nélküli értékével
megegyező összegben terhelő levéllel kerül érvényesítésre.
11. Rendkívüli gázmérő-leolvasás
A tételcím meghatározása: a gázmérő nem elszámolás céljából történő
leolvasása
Társaságunk térítésmentesen biztosítja az elszámoló számlázáshoz szükséges
gázmérő-leolvasást, valamint a gázmérőnek a Társaság felelősségi körébe
tartozó meghibásodása miatt szükségessé váló leolvasását.
Egyéb esetekben a földgázellátó (egyetemes szolgáltató, földgázkereskedő) és a
felhasználó kérésére is történhet leolvasás.
A díj a mérési helyek darabszáma, a Rendelet 1. § (1) 6. pontja alapján kerül
meghatározásra.
A számla a tevékenység megrendelőjének kerül kiállításra.
12. Előre fizetős gázmérő biztosítása szociálisan nem rászoruló felhasználó
részére és feltöltő kártya pótlása
Előre fizetős gázmérő biztosítása esetén a Rendelet 1. § (1) 2. pontja alapján, a
Rendelet 2. számú mellékletében meghatározott rezsióradíjjal és a 3. számú
mellékletében szabályozott normaidővel számított munkadíj, valamint a korábban
felszerelt és az új (előrefizetős) mérő nyilvántartási értékének különbözete is
felszámolásra kerül.
Előre fizetős gázmérő feltöltő kártya pótlása, amennyiben az a felhasználó
hibájából megrongálódott vagy elveszett, költsége a felhasználót terheli.
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13. Gáz csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki-biztonsági
felülvizsgálat ismételt elvégzése a jogszabályi határidőn belül; vagy első
alkalommal történő elvégzése, amennyiben a korábban megkísérelt
felülvizsgálat a felhasználó hibájából meghiúsult
Gáz csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki-biztonsági
felülvizsgálata az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében
ingyenes.
A felhasználónak felróható okok:
 a felhasználó a helyszínen visszavonja a megrendelését,
 a felülvizsgáló zárt lakást talál a helyszínen.
A díj a Rendelet 10. § (1) pontja alapján az 5. számú mellékletében
meghatározott összeggel azonos.
A költségét közvetlenül a megrendelő viseli.
14. A felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végezhető
szolgáltatások
Ezek a szerződésszegéssel kapcsolatos levelezés költségeit tartalmazzák. A díj a
Rendelet 6. § (1) alapján, a 4. számú mellékletében meghatározott összeg.
15. A felhasználó előzetes értesítése és az előzetes időpont-egyeztetés
ellenére, a felhasználó által megrendelt külön díjas szolgáltatás
teljesítésének a felhasználónak felróható okból történő elmaradása
A díj a Rendelet 10. § (1) pontja alapján, az 5. számú mellékletében
meghatározott összeg.
16. Számlamásolat-készítés naptári évenként és fogyasztási helyenként
Felhasználó kérésére szükség esetén számlamásolatot készítünk, melyet a
harmadik alkalomtól kezdődően számlázunk ki részére a Rendelet 1. § (1) 5.
pontja alapján.
17. Nem elosztói alaptevékenységhez rendelhető veszélyhelyzet-elhárítás

Üzletszabályzat 5. függelék Szolgáltatási tevékenység árszabása és számlázása
11/19

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.

A tételcím meghatározása: valamely rendkívüli helyzet miatti beavatkozás
Amennyiben a veszélyhelyzet nem az elosztó hibájából következik be, akkor a
veszély elhárításának az összes 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.
A beavatkozás időpontjától függően (munkaidőben, munkaidőn kívül,
munkaszüneti és ünnepnapon) eltérő díjtételeket kell alkalmazni a Rendelet 1. §
(1) 9. pontja alapján.
II.

Külön díjazás ellenében végzett, de a 17/2013. (IV.30.) NFM rendelet hatálya
alá nem tartozó díjak, szolgáltatások
Kiszállási költség
A kiszállási költség kétkomponensű díjtétel, melyből az egyik elem a gépjármű
üzemeltetésével kapcsolatos költségeket tartalmazza, míg a másik elem a
kiszállásban indokoltan résztvevő munkavállalók számától függő díjtétel (útidő
költsége).
Gépjármű-üzemeltetési költség:
A földgázelosztó szolgáltatási egységeinek földrajzi elhelyezése során
törekedett a költségek optimalizálására. A gépjármű-üzemeltetési költség
összege független attól, hogy a felhasználó telephelye a Társaság
telephelyétől milyen távolságra van, minden földgázfelhasználó esetében
egységesen a kiszállásban indokoltan résztvevő gépjárművek számától
függően kerül megállapításra.
Útidő költsége:
A kiszállásban indokoltan résztvevő munkavállalók száma alapján kerül
meghatározásra.
Ha ugyanazzal a kiszállással az adott ingatlanon több megrendelő részére kell
vagy lehet munkát végezni, a munkavégzés díjtétele és a kiszállási költség
közöttük arányosan megosztható.
A. Vezetékszakítással kapcsolatos munkák
A tételcím meghatározása: a Társaság által üzemeltetett gázvezetékekben
szakítással okozott károk elhárítási és helyreállítási munkái
Vezetékszakítás, rongálás esetén a Társaság:





az elszakított vezetéken eltávozott gáz árát,
az elszakított vezeték helyreállításának költségét,
a kiszállás költségét, valamint
az elszakított vezeték helyreállításához felhasznált anyagok költségét
terheli ki.
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Vezetékszakítás, rongálás során az elszakított vezetéken eltávozott gáz árának
érvényesítésekor az egységárát az alábbiak szerint kell meghatározni:
Elszakított vezetéken eltávozott gáz egységára: C = (A +B) x Fé
A: a hálózati és mérési veszteség pótlására beszerzett földgáz egységára (Ft/MJ)
B: a tárgyhónapban hatályos földgáz elosztási díj rendelet szerint az egyetemes
szolgáltatásra jogosult felhasználói kör gázmérővel nem rendelkező felhasználók
elosztási átalánydíja (Ft/MJ)
Fé: aktuális fűtőérték (MJ/m3)
Az elszakított vezetéken eltávozott gáz egységáraként alkalmazott értéket a
rendszerirányítási vezető határozza meg havonta. Az egységár minden hónapot
megelőző hó utolsó napjáig felkerül a Társaság informatikai platformjára
(WebNomal), ahol az nyilvánosan hozzáférhető.
A rongálást okozónak felróható ok miatti károkozás esetén a beavatkozás
időpontjától függően (munkaidőben, munkaidőn kívül, munkaszüneti és
ünnepnapon) eltérő díjtételeket kell alkalmazni.
A kiszállási költséget – amennyiben a kiszállásra a Társaság illetékes
egységének székhelyétől eltérő településen vagy településen kívül kerül sor - a
Társaságnál általánosan alkalmazott eljárástól eltérően a ténylegesen megtett
távolság és az útidő figyelembevételével, a kiszállásban indokoltan résztvevő
gépjárművek és munkavállalók számától függően kell érvényesíteni.
A kilométerenkénti díj meghatározásánál az adott gépkocsi-kategóriákra (kis,
illetve nagy tehergépjármű) az előző évi tényleges kilométerköltségekből
számított átlagos kilométerköltséget kell a számlázás során figyelembe venni.
Mivel a vezetékszakítás károkozásnak minősül, a fizetendő kártérítés és az ezzel
kapcsolatban megtérítendő költségek összege nem tartozik az ÁFA törvény
hatálya alá, ezért a felmerült költségek (pl. kiszállási díj, felhasznált rezsianyagok,
nyomásszabályozó, gázmérő, emelt rezsióradíj, a helyreállítással kapcsolatos
minden költség, amely az eredeti állapot visszaállításához szükséges, stb.), az
eltávozott gáz értékével együtt kártérítésként, terhelő levélben (ÁFA nélküli
összegben) kerülnek érvényesítésre.
A társasági hibás adatszolgáltatás miatt okozott kár esetén a vezetékszakítással
kapcsolatos költségeket a Társaság viseli, azok nem kerülnek továbbhárításra.
B. Elosztó-, leágazó vezeték közműre kötése, áthelyezése
A tételcím meghatározása: a Társaság tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő
gázvezetékre történő üzembe helyezés, áthelyezés
E tevékenységért




az elvégzett munkák díja,
a kiszállás költsége, valamint
a felhasznált anyagok költsége kerülhet kiszámlázásra.
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A végzett munkák díjazásának meghatározása a közműre kötésnél és
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.
Az elvégzett munka költségviselője közvetlenül a megrendelő.

C. Meglévő csatlakozó vezetékre történő rákötés épületen belül
A tételcím meghatározása: csatlakozó vezetékre történő rákötés fogyasztó
bekapcsolása miatt
E tevékenységért




az elvégzett munkák díja,
a kiszállás költsége, valamint
a felhasznált anyagok költsége kerülhet kiszámlázásra.

Egyes új felhasználók bekapcsolását – jellemzően társasházakban –
Társaságunk csak úgy tudja megvalósítani, ha a felhasználói (társasházi)
tulajdonú már meglévő csatlakozó vezetéket összeköti a bekapcsolandó
felhasználási hely kiviteli tervei alapján megvalósított csatlakozó vezetékkel.
A tevékenység díjtételei a meglévő csatlakozó vezeték átmérője és a rákötéssel
érintett (bekapcsolandó) felhasználó szám figyelembevételével kerültek
meghatározásra. A díjtételek tartalmazzák a műszaki okok miatt szükséges
gázmérő le- és felszerelés költségét is.
D. 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
E tevékenységért



az elvégzett munkák díja,
a kiszállás költsége kerülhet kiszámlázásra.

A díj a kiadott nyilatkozat darabszáma alapján határozandó meg kivéve, ha a
nyilatkozat kiadásához helyszíni szemlére van szükség. Helyszíni szemle esetén
annak munkaidő szükséglete is számlázásra kerül.
A nyilatkozat kiadásának költségviselője közvetlenül a megrendelő.
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E. Közműegyeztetés
A tételcím meghatározása: idegen szakági munkákhoz adatszolgáltatás
biztosítása a Társaságunk üzemeltetésében lévő gázelosztó vezetékekről
E tevékenységért



az elvégzett munka díja, valamint
a másolási díj kerülhet számlázásra.

Társaságunk a különböző közmű-, közúttervezők, építők részére biztosítja a
gázelosztó vezetékek közterületen történő elhelyezkedésének megismerését,
melynek kapcsán az egyeztetés idejére díjat számít fel. A számlázás a munkaidőszükséglet alapján történik.
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 erre vonatkozóan együttműködési
megállapodást köt, egyéb esetekben az e szolgáltatást igénybe vevő a
költségviselő.
F. Csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés megrendelésre végzett
bekapcsolás előtti ellenőrzése
A tételcím meghatározása: az elkészült gázszerelés üzembe helyezés előtti
műszaki biztonsági ellenőrzése
E tevékenységért



az elvégzett munkák díja,
a kiszállás költsége kerülhet kiszámlázásra.

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 a helyszíni műszaki-biztonsági ellenőrzés minősítése sikertelen (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. Az ellenőrzést az elosztó az
egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók számára ebben az esetben is
díjmentesen végzi.
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A számlázás a munkaidő szükséglet alapján történik.
G. Felhasználási helyen az ismételt üzem behelyezés előtti ellenőrzés
A tételcím meghatározása: a felhasználási helyen az ismételt üzembe helyezés
előtti ellenőrzés
E tevékenységért



az elvégzett munkák díja,
a kiszállás költsége kerülhet kiszámlázásra.

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében a gázszerelés
műszaki-biztonsági szempontból történő ellenőrzését és minősítését (függetlenül
annak okától, gyakoriságától) Társaságunk minden esetben díjmentesen végzi.
Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók esetében az ismételt,
üzembe helyezés előtti, vagy egyéb okból szükségessé váló műszaki-biztonsági
szempontból történő ellenőrzést térítés ellenében végzi Társaságunk.
A számlázás a munkaidő-szükséglet alapján történik.
A költséget közvetlenül a megrendelő viseli.
H. Gázmérő felszerelése egyéb műszaki biztonsági okból és idegen
tulajdonú mérő hitelesítése miatt
A tételcím meghatározása: gázmérő felszerelése egyéb műszaki okból
E tevékenységért



az elvégzett munkák díja, valamint
a felhasznált anyagok költsége kerülhet kiszámlázásra.

A felhasználó/tevékenységet megrendelő kezdeményezése alapján a gázmérő –
előző tételekbe nem sorolható – egyéb okból történő felszerelése miatt felmerült
munkavégzés.
Az elvégzett munka a megrendelőnek kerül kiszámlázásra.
I. Gázmérő cseréje egyéb műszaki-biztonsági okból vagy idegen tulajdonú
mérők cseréje
A tételcím meghatározása: gázmérő cseréje egyéb okból
E tevékenységért



az elvégzett munkák díja, valamint
a felhasznált anyagok költsége kerülhet kiszámlázásra.
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A felhasználó igénybejelentése alapján teljesítményváltozás miatt szükségessé
váló gázmérő cserének a díja a Rendelet 2. számú mellékletében meghatározott
rezsióradíjjal és 3. számú mellékletében szabályozott normaidővel kerül
meghatározásra.
A költségek a megrendelő felé kerülnek kiszámlázásra.
J. Gáznyomás szabályozóval kapcsolatos ipari szolgáltatások
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 a felhasználó
tulajdonában áll, vagy a Társaság tulajdonában álló nyomásszabályozó
meghibásodása a nem rendeltetésszerű használat következménye, a
nyomásszabályozók javításával kapcsolatos összes költség a felhasználót terheli.
A Társaság tulajdonában lévő, nem javítható, selejtezésre kerülő
nyomásszabályozókkal kapcsolatos kártérítési igény a felszerelt új
nyomásszabályozó ÁFA nélküli értékével megegyező összegben, terhelő levéllel
kerül érvényesítésre.
A munkadíj a Rendelet 2. számú mellékletében meghatározott rezsióradíjjal és 3.
számú mellékletében szabályozott normaidővel kerül meghatározásra.
K. Felhasználó megrendelésére végzett gázfogyasztás ellenőrzése kontroll
mérővel
A tételcím meghatározása: a felhasználó megrendelése alapján a Társaság
tulajdonában és a felhasználási helyen lévő gázmérő pontosság ellenőrzéses
vizsgálata
E tevékenységért




az elvégzett munkák díja,
a gázmérő bevizsgálási, hitelesítési díja, valamint
a kontrollmérő szállítási költsége kerülhet kiszámlázásra a Rendelet 1. §
(1) 1. pontja alapján.

A 6 m3/h névleges teljesítményt meg nem haladó, Társaságunk tulajdonában
lévő gázmérővel rendelkező felhasználó kérheti, hogy a helyszínen a hiteles
gázmérő pontosságellenőrzését kontroll mérővel végezze el Társaságunk.
Amennyiben a mérő az üzemi hibahatár értékén belül mér, úgy a vizsgálat díja,
illetve az egyéb költségek kiszámlázásra kerülnek a megrendelő részére. A
vizsgálat során felmerült költségek a 6 m3/h névleges teljesítményt meg nem
haladó gázmérő esetében tartalmazzák a kontrollmérő szállítási díját is.
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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 pontosságellenőrzés eredményeként megállapításra kerül, hogy a
mérő az üzemi hibahatáron kívül mér, a pontosságellenőrzés során felmerült
díjakat a felhasználónak nem kell megtéríteni.
Az üzemi hibahatárokra vonatkozó adatokat a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal (MKEH) hitelesítési előírásainak megfelelően alkalmazza
Társaságunk.
- membrános nem hőkompenzációs gázmérő
Térfogatáram, Q

Üzemi hibahatár

pontossági osztály

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 hőmérsékletkorrekciós gázmérőkre, amelyek kizárólag a
korrigált mennyiséget jelzik ki, egy 30 °C-os hőmérséklettartományon 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
hibaérték növekedés megengedett.
/ahol a Qt (határ térfogatáram, vagy átmeneti térfogatáram) az a legnagyobb
Qmax és legkisebb Qmin térfogatáram közötti térfogatáram érték, amely a mérési
tartományt két részre (alsó és felső mérési tartomány) osztja, mindkét tartományt
saját legnagyobb megengedett hiba (a hibahatár) jellemzi./
/a Qt-t membrános gázmérőkre az MSZ EN 1359:1998/A1 sz. szabvány adja
meg/
- turbinás vagy forgódugattyús gázmérő
Térfogatáram, Q
pontossági osztály

Üzemi hibahatár
1,5

1

Q min ≤ Q < Q t

±6,0

%

±4,0

%

Q t < Q ≤ Q max

±3,0

%

±2,0

%
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(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)
L. Eseti ellenőrzés
A tételcím meghatározása: megrendelésre végzett eseti ellenőrzés
E tevékenységért



az elvégzett munkák díja,
a kiszállás költsége kerülhet kiszámlázásra.

Felhasználási 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.
M. Digitális adatszolgáltatás a szakági nyilvántartásból
A tételcím meghatározása: adatok biztosítása a Társaság tulajdonában,
üzemeltetésében lévő gázelosztó vezetékhálózatot érintő tervezésekhez,
kivitelezésekhez
Az elosztóvezetékek biztonsági övezetében végzendő munkák tervezéséhez,
kivitelezéséhez Társaságunk a megrendelő kérésére, rendelkezésre állás esetén,
digitális
térképrészletet
biztosít.
A
térképrészlet
biztosítása
csak
közműegyeztetés keretében történhet meg. Az adatszolgáltatás díja az átadott
elektronikus állomány terjedelme (kilobyte) alapján kerül meghatározásra.
N. A tárgyévben második alkalommal, azonos adatkörre vonatkozóan
tájékoztatás kérése az adatkezelésről, az Adatvédelmi Szabályzatban
rögzítettek szerint
Az érintett természetes személy az adatkezelő illetékes ügyintézőjétől
tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatás ingyenes,
ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási
kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés
állapítható meg, mely kiszámlázásra kerül a tájékoztatást kérőnek.

Melléklet: 1. sz. melléklet - Díjjegyzék
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