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MEGRENDELÉS  
Fogyasztásmérő berendezés szerkezeti vizsgálatára  

  

Mielőtt megrendeli a vizsgálatot, kérjük, hogy olvassa el figyelmesen a tájékoztatónkat!  

  

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

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

POD azonosító:………………………………………………………………………………………………………………….*  

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

  

  

Alulírott………………………………………………………………………….*, mint szerződéses jogviszonyban 

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

Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól, mint szolgáltatótól (továbbiakban: 

Földgázelosztó), a fenti fogyasztási helyen felszerelt fogyasztásmérő berendezés(ek) 

szerkezeti ellenőrzését.   

  
  

Ellenőrizendő fogyasztásmérő:   

  

    ………………..típusú,………………………..gyári számú*  

  ………………..típusú,………………………..gyári számú  

  ………………..típusú,………………………..gyári számú  

    

  

Megjegyzés* /a reklamációval kapcsolatos személyes észrevételek/:  

  

..............................................................................................................................  

  

.........................………………………………………………………………………………………………………………………   

  

..............................................................................................................................   

  

..............................................................................................................................  

  

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

  

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

  
.........................………………………………………………………………………………………………………………………   

  

.........................………………………………………………………………………………………………………………………   

  

   

 *Kitöltése kötelező  
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Díjtételek tájékoztató jelleggel (a mindenkor érvényben lévő díjtételek alapján):  

  
   

Gázmérő csere 6 m3/h mérőteljesítményig**:     

Gázmérő csere 10-25 m3/h mérőteljesítményig**:  

Gázmérő csere 40-65 m3/h mérőteljesítményig**: 19 467 Ft/db + ÁFA    

Mérő plombálás**   
    

Plomba**  2 x 94 Ft + ÁFA  

    

  

  

Fogyasztásmérő berendezés szerkezeti vizsgálata:  

  

membrános fogyasztásmérő esetében:  

      (G4-G6 mérő esetén)   

forgódugattyús, turbinás fogyasztásmérő 

esetében:  

  

  

  

  

  

5.404.- 5.718. + ÁFA (a vizsgálatot 

végző számlája alapján)  

  

A vizsgálatot végző számlája alapján!  

  

  

** Csak abban az esetben számlázandó, ha nem volt pontossági vizsgálat!  

  

  

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 szerkezeti vizsgálat jegyzőkönyvében foglaltakat elfogadják. 

c) A „Nyilatkozat metrológiai szerkezeti vizsgálathoz” megnevezésű nyomtatványt jelen 

megrendelőlappal együtt szükséges benyújtani.  

d) ………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

  

  

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

  

    

  

  

    

  

  

   ……….…..……………………………..  

                                            Felhasználó aláírása  
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Nyilatkozat 

Metrológiai szerkezeti vizsgálathoz 

 

 

 

 

 

A felek írásban hozzájárulnak a gázmérő felbontásához és tudomásul veszik, hogy a 

beavatkozás jellege miatt a mérő eredeti állapota már nem állítható helyre, ezért ugyanez a 

metrológiai vizsgálat később már nem ismételhető meg. 

 

Felhasználó adatai 

 név: …………………………………….…………………… 

 felhasználási hely címe: ……………………………………. 

 

 

Szolgáltató adatai 

 

név: OPUS TIGÁZ Zrt. 

 cím: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. 

 

 

Gázmérő adatai 

típus (gyártó):* Actaris Elster  Flogiston Egyéb:  

méret:*  G4 Egyéb: 

gyártási szám: …………………………………….………. 

gyártási év: …………………………………………….. 

 hitelesítés éve: …………………………………….………. 

 

 

 

Kelt.: …………………. 

 

 

 

 

………………….. ………………….. 

Felhasználó Szolgáltató 

 
 
*: Kérjük, a megfelelőt jelölje! 
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Tájékoztató 

Tisztelt Felhasználónk! 

  

A fogyasztásmérő berendezés szerkezeti vizsgálatának általános feltételei:  

  

a) Hatósági vizsgálatra történő szállításról a Földgázelosztó gondoskodik. A lezárt 

doboz felnyitására a hatósági vizsgálat időpontjában kerül sor. A hatósági 

vizsgálat helyszínéről és időpontjáról a Felhasználó előzetes értesítést kap.  

b) Szerkezeti vizsgálatra – álló mérő kivételével - csak pontossági vizsgálatot 

követően kerülhet sor, mivel a szerkezeti vizsgálatot követően a gázmérő 

joghatályos mérésre alkalmatlanná válik. A pontossági és szerkezeti vizsgálat a 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal megállapodásával rendelkező 

hitelesítő laboratóriumban történik, ahol a leszerelt, bedobozolt fogyasztásmérő 

vizsgálatánál a Felhasználó is jelen lehet. A szerkezeti vizsgálat a Felhasználó által 

igényelhető, amely a pontossági vizsgálatot követően vagy a helyszínen, vagy 

egy új egyeztetett időpontban és helyszínen kerül elvégzésre, amennyiben a 

Felhasználó (vagy Képviselője) a pontossági vizsgálaton részt vesz, és annak 

eredménye ismeretében kéri a szerkezeti vizsgálatot is. Ha a Felhasználó (vagy 

Képviselője) a pontossági vizsgálaton nem vesz részt, akkor a bevizsgált mérő a 

hatóság jelenlétében újra bedobozolásra kerül, és a Földgázelosztó megőrzi az 

ügy lezárásáig. Ez esetben a Felhasználónak lehetősége van későbbi időpontban 

szerkezeti vizsgálatot kérni. Az utólag igényelt szerkezeti vizsgálat időpontjáról a 

Felhasználó előzetesen értesítést kap, de a vizsgálat a Felhasználó távolmaradása 

esetén is elvégezhető. A vizsgálatról jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv 

megállapítása alapján vagy a Felhasználó, vagy a Földgázelosztó viseli a vizsgálat 

költségeit.   

c) Minden olyan esetben, amikor bebizonyosodik, hogy a mérőberendezés a 

mérésügyi vizsgálat szerint nem felel meg az előírásoknak az eljárás költsége a 

Szolgáltatót terheli.  

d) Minden olyan esetben, amikor bebizonyosodik, hogy a mérőberendezés a 

mérésügyi vizsgálat szerint, megfelel az előírásoknak az eljárás teljes költsége – 

ide értve a pontossági vizsgálat költségét is – a Felhasználót terheli.  

e) A Földgázelosztó által kiállított számlát készpénz átutalási megbízással vagy banki 

átutalással lehet kiegyenlíteni.  

     


