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MEGRENDELÉS 

Gázmérő pontossági vizsgálatára 

 

Mielőtt megrendelné a vizsgálatot, kérjük, olvassa el figyelmesen hátoldali 

tájékoztatónkat! 

 

Felhasználó neve*: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vevő azonosító*: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Felhasználási hely címe*: …………………………………………………………………………………………………………..  

Mérési pont azonosító*:                          

Felhasználó levelezési címe*: …………………………………………………………………………………………………….  

Telefonszáma*: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Alulírott ………………………………………………………………………………*, mint szerződéses jogviszonyban álló 

felhasználó (továbbiakban: Felhasználó), megrendelem az OPUS TIGÁZ Gázhálózati Zártkörűen 

Működő Részvénytársaságtól, mint szolgáltatótól (továbbiakban: Földgázelosztó), a fenti 

felhasználási helyen felszerelt gázmérő(k) mérési pontosságának ellenőrzését.  

Ellenőrizendő gázmérő:  

………………………… típusú , …………………………………… gyári számú …………………… hitelesítés éve* 

………………………… típusú , …………………………………… gyári számú …………………… hitelesítés éve* 

Megjegyzés* /a reklamációval kapcsolatos személyes észrevételek/: ……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Egyéb rendelkezések:  

a) Abban az esetben, ha bebizonyosodik, hogy a mérőberendezés a mérésügyi vizsgálat szerint 

megfelel az előírásoknak, az eljárás teljes költsége a Felhasználót terheli. 

b) A felek kijelentik, hogy a pontossági vizsgálat jegyzőkönyvében foglaltakat elfogadják. 

c) A Felhasználó (annak törvényes Képviselője vagy meghatalmazottja) kijelenti, hogy a 

megrendeléshez kapcsolódó tájékoztatót, valamint az abban szereplő tájékoztató 

díjtételeket áttekintette, és a benne foglaltakat tudomásul vette. 

…………………………………………, 20……… év …………………… hó ……… nap 

 

 …………………………………………………… 

 Felhasználó aláírása 

 

Felhasználó kijelenti, hogy a jelen dokumentumban harmadik személyekre vonatkozóan megadott 

személyes adatok tekintetében rendelkezik a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti 

felhatalmazással az adatkezelésre, így az OPUS TIGÁZ Zrt. részére történő adattovábbításra, 

továbbá biztosítja az OPUS TIGÁZ Zrt. általi adatkezelés jogszerűségét. 
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TÁJÉKOZTATÓ 

 

Tisztelt Felhasználónk! 

 

A gázmérő pontossági vizsgálatának általános feltételei: 

a) A mérőpontossági vizsgálatot kizárólag a Felhasználó (annak törvényes Képviselője vagy meghatalmazottja) rendelheti 

meg. 

b) Az előzetesen egyeztetett időpontban a Felhasználó (annak törvényes Képviselője vagy meghatalmazottja) biztosítja a 

gázmérő(k)höz való hozzáférést. 

c) Ha az előzetes időpont egyeztetés ellenére a Felhasználó által megrendelt szolgáltatás teljesítésére a Felhasználónak 

felróható okból nem kerül sor, a Földgázelosztó jogosult a Felhasználóval szemben a kiszállási díjat felszámítani. 

d) Mentesül a kiszállási díj megfizetése alól a Felhasználó abban az esetben, ha a megrendelt szolgáltatást legalább az 

egyeztetett időpont előtti munkanap 16 óráig lemondja az ügyfélszolgálat elérhetőségeinek valamelyikén. 

e) A leszerelt gázmérő a helyszínen lezárt dobozba, vagy átlátszó műanyagzsákba kerül. A lezárást a Felhasználó (vagy 

annak törvényes Képviselője vagy meghatalmazottja) előtt a helyszínen a Földgázelosztó ragasztószalaggal végzi. A 

szalagot a Felhasználó (vagy törvényes Képviselője vagy meghatalmazottja) aláírásával és dátummal látja el. A lezárt 

doboz a Földgázelosztó raktárában kerül elhelyezésre. Hatósági vizsgálatra történő szállításáról a Földgázelosztó 

gondoskodik. A hatósági vizsgálat helyszínéről és időpontjáról a Felhasználó előzetes értesítést kap. A vizsgálat 

eredményéről a Felhasználó a megrendeléstől számított 10. hetet követően kap értesítést. Amennyiben a Felhasználó a 

pontossági vizsgálatot lemondja, a Földgázelosztó jogosult az addig felmerült költségeit kiszámlázni a Felhasználó felé.  

f) A hatósági pontossági vizsgálat a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatallal kötött Együttműködési megállapodás 

keretében működő Hitelesítő laboratóriumban történik, ahol a leszerelt, bedobozolt gázmérő kicsomagolást követő 

vizsgálatánál a Felhasználó is jelen lehet, de a vizsgálat a Felhasználó távolmaradása esetén is elvégzésre kerül. A lezárt 

doboz felnyitására a Hatósági vizsgálat időpontjában kerül sor. A vizsgálatról jegyzőkönyv készül.  

g) Minden olyan esetben, amikor bebizonyosodik, hogy a gázmérő a mérésügyi vizsgálat szerint nem felel meg az 

előírásoknak, az eljárás teljes költsége a Földgázelosztót terheli, kivéve azon eseteket, amikor a vizsgálat során 

szabálytalan vételezés gyanúja merül fel.  

h) Minden olyan esetben, amikor bebizonyosodik, hogy a gázmérő a mérésügyi vizsgálat szerint megfelel az előírásoknak, 

az eljárás teljes költsége a Felhasználót terheli, mely a mérőtípusától függően az alábbi tételekből állhat: 

 

1. A munkavégzés (szerelés) és kontrollmérés díjtétele:   

 

A MEKH 2330/2021 határozata alapján 19 467 Ft/db+ÁFA 

 

2. A szakértői hatósági vizsgálat díjtétele: 

 

2.1 Membrános gázmérő hatósági vizsgálatának díjtétele: 

 A mérő teljesítményétől és a vizsgálatot végző külső szakértői díjaktól függően tájékoztató jelleggel, mely az ÁFÁ-t is 

tartalmazza: 

 

Háztartási gázmérő pontossági vizsgálat 

 (G4 - G6 m3/h-ig) 

 6.862.-7.261.- Ft/db 

Középteljesítményű gázmérő pontossági vizsgálat 

 

13.205 - 29.044,- Ft/db (G10-G65 m3/h-ig) 

 

 

2.2 Turbinás és forgódugattyús gázmérő hatósági vizsgálatának díjtétele: 

  A mérő névleges teljesítményétől függően tájékoztató jelleggel, mely az ÁFÁ-t is tartalmazza: 

 

G 100 -ig 

G 160 –tól –G650-ig 

25.479,- Ft/db 

                  29.524,- Ft/db 

G 1000-től 111.220,- Ft/db 

 

 

3. A pontossági vizsgálat költségei: 

Amennyiben a szakértői Hatósági vizsgálat megállapítja, hogy az Ön gázmérője megfelel az előírásoknak, akkor 
a felmerülő költségek Önt terhelik. (A tevékenység és a szakértői hatóság vizsgálat is átalánydíjas.) 

 

A Földgázelosztó által kiállított számlát készpénz átutalási megbízással, banki átutalással vagy ügyfélszolgálati irodáinkban 
bankkártyával lehet kiegyenlíteni. A Földgázelosztó munkatársai soha nem kérhetnek Öntől helyszíni készpénzes 
kifizetést, munkatársaink minden esetben fényképes igazolvánnyal rendelkeznek. 


