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1. Regisztráció, bejelentkezés 
 

Javasoljuk a Google Chrome böngésző alkalmazását, az Explorer böngészőben nem minden funkció 

támogatott. 

Böngészőben az alábbi link megnyitása szükséges: 

www.opustigaz.hu 

A Bejelentkezés menüpontra való kattintás után a Regisztrációt kell választani. 

 

 

 

http://www.opustigaz.hu/


 

 

Regisztráció gombra kattintva elküldésre kerül a sikeres regisztráció, mely után az alábbi üzenet 

jelenik meg:  

 

 

 

 



 

A regisztráció során megadott e-mail címre egy aktiváló e-mail fog érkezni: 

 

Az E-mail cím aktiválása feliratra kattintva a megnyíló weblapon az alábbi üzenet fog megjelenni: 

 

 

 

Következő lépésként a regisztráció során megadott felhasználónévvel és jelszóval be lehet 

jelentkezni: 

 

 

 

 



 

1.1  Funkciók, melyet tervező szerepkörrel igénybe lehet venni: 

 

- Készülékcsere feltöltése 

- Tervfelülvizsgálat feltöltése 

 

 

 

  



 

1.2       Tervező szerepkör hozzáadása a regisztrációhoz 

 

Bejelentkezést követően a Profil menüpont alatt a Felhasználói adatokra kattintva van lehetőség 

Tervező szerepkört hozzáadni a regisztrációhoz: 

 

A felhasználói adatokra kattintva az alábbi felület lesz látható: 

 

Az adatok kitöltése után az Adatok mentése gombra kattintva lehet azokat rögzíteni. Mérnöki 

kamara azonosító megadásakor az évszámot nem kell beírni. 

 

  

 

 

 

 



 

1.3 Szerepkör adatainak módosítása 

 

A megadott adatok módosítására is lehetőség van a későbbiek során. 

Az adatok javítása után a Módosítások mentése gombra kell kattintani.  

Mérnöki kamara azonosító megadásakor az évszámot nem kell beírni. 

 

  

 

1.4 Tervező szerepkör törlése 

 

Van lehetőség a szerepkör törlésére is, a jobb oldalon található szerepkör törlése gombbal. A törlés 

után a weblapon nem lesznek már elérhetők azok a funkciók, melyet a tervezők vehetnek igénybe.  

 

  

 

 

 

 



 

2. Készülékcsere 
 

menüpont alatt található meg a 

készülékcsere űrlap. 

 

Az űrlapon a szerződő fél nevét és POD azonosítót kell megadni. Az Ellenőrzés gomb megnyomása 

után az űrlapon megadott nevet összehasonlítjuk a rendszerben lévő szerződő fél nevével.  

 

Amennyiben eltér a név, hibaüzenet érkezik:  

 

A hibaüzenet után van lehetőség javítani az adatokat, majd javítás után újra az Ellenőrzés gombra 

kell kattintani. (Amennyiben továbbra is fennáll a hiba, az űrlap beküldése a Tovább gomb 

használatával, az adatok Küldésével megtörténik ugyan, azonban annak feldolgozása hosszabb időt 

vesz igénybe tekintettel arra, hogy a hibás adatok ellenőrzése manuálisan fog megtörténni.) 

A módosított adatokat ismét ellenőrizzük a rendszerünkben lévővel. Amennyiben azok rendben 

vannak, az űrlapon megjelenik a felhasználási hely, rendszerben nyilvántartott cím, továbbá fel 

lehet tölteni az készülékcsere dokumentumokat. A készülékcsere dokumentumot kizárólag pdf 

formátumban fogadjuk el.  

Egy űrlapon egy felhasználási hely készülékcseréjét kérjük bejelenteni és feltölteni, csak 

a készülékcsere jegyzőkönyvet és a tervet kell mellékletként csatolni.  

Mérnöki kamara azonosító megadásakor az évszámot nem kell beírni. 

 

 

 



 

 

A küldés gombra kattintással beküldésre kerül az űrlap.  

A beküldés után megjelenik az ügyfélelégedettségre vonatkozó kérdőív, melynek kitöltése nem 

kötelező. 

 



 

  

 

Az űrlap beküldéséről visszaigazoló e-mail fog érkezni: 

 

 

Az űrlap beküldése során előforduló hibaüzenetek: 

… POD nem a megadott üzleti partnerhez tartozik! 

 

o Nem az űrlapon megadott ügyfél a szerződő fél 

o A szerződés már megszűnt, és a megszűnt szerződések között sem található az űrlapon 

megadott szerződő fél. 

… POD nem léteszik! 

 

o A POD szám helytelenül van megadva, ilyen nincs a rendszerben. 

 



 

3. Digitális tervfelülvizsgálat 
 

menüpont alatt található meg 

a Digitális tervfelülvizsgálat űrlap. 

A kezdő oldalon az Azonosító adatoknál ki kell választani, hogy új vagy meglévő fogyasztási helyről 

van szó. Új fogyasztási hely esetén PST szám megadását, meglévő fogyasztási hely választása 

esetén pedig POD azonosítót fog kérni az űrlap. 

Az űrlapon meg kell jelölni, hogy Saját vagy Megrendelő nevében fog beadásra kerülni a terv. 

 

Az Ellenőrzés gomb megnyomása után az űrlapon megadott név összehasonlításra kerül a 

rendszerben lévő szerződő fél nevével. 

  

Amennyiben eltér a név, hibaüzenet érkezik. Ekkor van lehetőség javítani a nevet, és újabb 

ellenőrzést futtatni.  

 

 

 



 

A módosított adatokat ismét ellenőrizzük a rendszerünkben lévővel. Amennyiben azok rendben 

vannak, az űrlapon megjelenik a felhasználási hely, rendszerben nyilvántartott címe, megjelenik az 

alábbi kitöltendő mezők, illetve a terv dokumentumot fel tudjuk tölteni. 

- Kinek a nevében kerül beadásra a terv 

- Helyrajzi szám 

- Tervezett létesítmény jellege 

- Megrendelő adatai (ha nem saját nevében adja be) 

- Tervező engedély típusa 

Abban az esetben, ha az adatok továbbra sem megfelelőek, mert például az adott POD azonosító 

nem a megadott üzleti partnerhez tartozik akár egy esetleges tulajdonosváltás miatt, a 

tervfelülvizsgálat beküldése digitálisan jelenleg nem lehetséges. Kérjük, hogy a dokumentációt 

hagyományosan, postai úton szíveskedjen megküldeni a tervfelülvizsgálat elvégzésének érdekében 

az alábbi elérési útvonalon szereplő tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően: 

https://www.opustigaz.hu/partnerek/tervezok/tajekoztato-tervdokumentaciok-benyujtasi-

lehetosegeirol 

A digitális tervdokumentáció beküldésének feltételeit a „Tájékoztató gázellátási tervdokumentációk 

benyújtási lehetőségeiről” leírás tartalmazza. 

 

3.1 Új fogyasztási pont ág 

 

 

https://www.opustigaz.hu/partnerek/tervezok/tajekoztato-tervdokumentaciok-benyujtasi-lehetosegeirol
https://www.opustigaz.hu/partnerek/tervezok/tajekoztato-tervdokumentaciok-benyujtasi-lehetosegeirol


 

 

 

Tervezői engedélyének azonosító száma megadásakor az évszámot nem kell beírni. 

 

A digitális dokumentáció 1 db pdf formátumú file legyen, melynek mérete nem haladhatja meg a 

10 Mb-ot. A pdf fájl nem menthető tömörítettként. 

A küldés gombra kattintással beküldjük az űrlapot. A beküldés után megjelenik az 

ügyfélelégedettségre vonatkozó kérdőív, melynek kitöltése nem kötelező. 



 

  

Az űrlap beküldéséről visszaigazoló e-mail fog érkezni: 

 

 



 

3.2 Meglévő fogyasztási pont ág 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tervezői engedélyének azonosító száma megadásakor az évszámot nem kell beírni. 

 

A digitális dokumentáció 1 db pdf formátumú file legyen, melynek mérete nem haladhatja meg a 

10 Mb-ot. A pdf fájl nem menthető tömörítettként.A küldés gombra kattintással beküldjük az 

űrlapot.  

A beküldés után megjelenik az ügyfélelégedettségre vonatkozó kérdőív, melynek kitöltése nem 

kötelező. 

 

 

  



 

Az űrlap beküldéséről visszaigazoló e-mailt fog érkezni: 

 

Az űrlap beküldése során előforduló hibaüzenetek: 

„… POD nem a megadott üzleti partnerhez tartozik!” 

o Van aktív szerződése, de az űrlapon megadott ügyfél név nem egyezik a rendszerben 

lévő a szerződő fél nevével. 

o Megszűnt a szerződés, az űrlapon megadott ügyfél név nem egyezik az utolsó szerződő 

fél nevével. 

„… POD nem létezik!” 

 

o A POD szám helytelenül van megadva, ilyen nincs a rendszerben. 

 

„... PST nem a megadott névhez tartozik!” 

 

o Még nincs szerződése, de a PST-hez tartozó igénybejelentés nem azon a néven fut, ami 

az űrlapon meg lett adva. 

o Van szerződése, de az űrlapon megadott ügyfél név nem egyezik a rendszerben lévő, 

PST-hez tartozó szerződő fél nevével. 

o  

„... PST nincs rögzítve a rendszerben!” 

 

o A PST szám helytelenül van megadva, ilyen nincs a rendszerben. 

 

„Hiba történt adatai lekérdezésekor! Az űrlap beküldése nem lehetséges!” 

 

o A PST szám helytelenül van megadva, ilyen nincs a rendszerben. 



 

4. Tevékenységnapló 
 

Van lehetőségünk arra, hogy megnézzük, milyen folyamatokat indítottunk el. A Profil Tevékenység 

napló menüpont alatt található meg a tevékenység napló. 

A naplóban azok a tételek jelennek meg, melyek automatikusan beküldésre kerültek a 

rendszerünkbe.  

 

 

Azok az esetek, melyeknél az Ellenőrzés gomb megnyomása után hibaüzenetet kapunk NEM 

jelennek meg a tevékenység naplóban, mivel a megadott adatok alapján nem sikerült az 

automatikus beazonosítás. 

 

 

 

 


