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H I R D E T M É N Y 
 

az OPUS TIGÁZ Zrt. NEM hatósági árszabályozás alá tartozó, felhasználó által 

megrendelt tevékenységekhez kapcsolódó díjakról  

 
 
Az OPUS TIGÁZ Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4200 

Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184. cégjegyzékszám: 09-10-000109, nyilvántartja a Debreceni 

Törvényszék Cégbírósága), mint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (továbbiakban: 

GET) 14. § szerinti földgázelosztási engedélyes ezúton közzéteszi az OPUS TIGÁZ Zrt. elosztási 

területén 2021. október 01-től alkalmazandó nem hatósági díjak számítási rendjét és 

azok mértékét.  

 

A hatósági árak alá tartozó külön díjas szolgáltatások körét, díjait közvetlenül a alábbi 

MEKH határozat és vonatkozó jogszabályok tartalmazzák: 

 H2330/2021 MEKH határozat az OPUS TIGÁZ ZRt. földgázelosztói engedélyes által külön díj 

ellenében végezhető szolgáltatások 2021. október 1-jétől 2025. szeptember 30-ig 

alkalmazandó díjainak megállapításáról, 

 a földgáz rendszerhasználati díjak, a különdíjak és a csatlakozási díjak meghatározásának 

2021-ben induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól szóló 8/2020. 

(VIII.14.) MEKH rendelet (továbbiakban: Keretrendelet), 

 a földgáz rendszerhasználati díjak, a különdíjak és a csatlakozási díjak alkalmazásának 

szabályairól szóló 11/2016. (XI.14.) MEKH rendelet. 

 

Társaságunk által végzett egyéb, a fenti szabályozás alá nem tartozó, díj ellenében 

végzett tevékenységek: 

 Új gázelosztó vezetékek és ahhoz kapcsolódó leágazó-, csatlakozó vezetékek, vagy a már 

üzemelő gázelosztó vezetékre történő, új gázelosztó és azzal egy időben kiépülő leágazó-, 

csatlakozó vezeték élőre kötése, üzembe helyezése, lefúvatása stb. 

 Már üzemelő gázelosztó vezetékhez kapcsolódó utólagos leágazó vezeték szerelése, élőre 

kötése, megszüntetése, áthelyezése. 

 Acélszerkezet védőpotenciáljának kialakítása, galván vagy külső áramellátású 

berendezésekkel. 

 Villámvédelem, PR érintésvédelem kialakítása hálózati szerelvényekkel kapcsolatban. 

 Megrendelésre végzett leágazó-, csatlakozó vezeték kiépítése nyomáspróbával, élőre kötés 

és levágás, gázmentesítés, áthelyezés. 

 Szavatossági idő lejárta utáni golyóscsap-csere. 

 Megrendelésre végzett műszeres hálózatellenőrzés. 

 Megrendelésre végzett leágazó-, csatlakozó-, elosztó vezeték üzembe helyezése, meglévő 
gázlétesítményen végzett rákötés, levágás, áthelyezés. 

 Digitális adatrögzítő berendezéssel rendelkező fogyasztásmérő felszerelése és kapcsolódó 
szolgáltatások. 
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 Nem az OPUS TIGÁZ Zrt. beruházásában megvalósuló gázelosztó vezetékek és tartozékaik 

kivitelezés előtti tervfelülvizsgálata (utólagos leágazók esetében is) díjköteles – 

amennyiben a beruházásra vonatkozó külön megállapodás másként nem rendelkezik. 

 Gázvezetéken, szerelvényein történt rongálás helyreállítása saját tulajdonú és idegen 

tulajdonú, de az OPUS TIGÁZ Zrt. által biztosított vezetéken ismert károkozó esetén. 

 Káresemény miatti helyreállítás idegen tulajdonú, üzemeltetésre átvett, de a tulajdonos 

által biztosított gázvezetéken. 

 Szavatossági időn belüli saját és idegen gázvezetéken (kivitelezőt terhelő) meghibásodás 

költségei, golyóscsap csere, vizesedés stb. esetén. Elzáró szerelvény a leágazó vezeték 

részét képezi. 

 Gázelosztó hálózat üzemeltetői egyeztetés (Nem közműegyeztetés): térképszerveri 

adatállomány, szakági részletes helyszínrajz, nyíltárkos geodéziai bemérés, GRASS 

hálózat-nyilvántartás adatainak felhasználásával történő állapotegyeztetés külső 

tervezőkkel, geodétákkal, építtetőkkel és felhasználókkal, részükre igény szerinti 

adatszolgáltatás és/vagy előírások kiadása a gázelosztó vezetékek védelme, illetve 

üzemeltetési feltételeik biztosítása érdekében. 

 

 

A felhasználó által megredelt fenti tevékenységek esetén alkalmazott rezsióradíj: 

13 400 Ft/óra + ÁFA.  

A tevékenységek végzéséhet kapcsolódóan a következő tételek számlázhatóak: 

 a felmérési naplóban rögzített munkaidő (ráfordított idő), 

 előkészületi idő, 

 felhasznált anyagköltség (a munkavégzés során felhasználásra kerülő anyagok értékét 

foglalja magában), 

 kiszállási díj (a kiszállási díjkét részből áll: útiköltség (gépjármű használat), valamint a 

kiszállás ideje alatt felmerülő személyi költség.Útiköltség díjtétele: 100 Ft/km+ÁFA 

Személyi költség díjtétele a fenti rezsi óradíj szerinti), 

 gépköltség (a megrendelt szolgáltatás elvégzéséhez műszakilag indokolt gépek költségei), 

 közvetített szolgáltatás (harmadik személlyel kötött szerződés alapján, a szerződésben 

rögzített módon részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített 

(továbbszámlázott) szolgáltatás ), 

 gázveszteség (a vezetékből a károkozás vagy a megrendelésre történő munka elvégzése 

során kiáramló földgáz mennyisége),  

 felár (munkaszüneti és ünnepnapokon, valamint a hivatalos munkaidőn kívüli időszakban 

nyújtott szolgáltatás igénybevételének díja). 

 

 

A szolgáltatás nyújtása során beépítésre kerülő építési-szerelési tevékenységhez felhasznált 

anyagok számlázási árának meghatározása során figyelembe vételre kerül az adott anyag 

beszerzési átlagára, valamint az anyag beszerezése során felmerülő beszerzési és raktározási 

költségek alapján meghatározott ún. közvetett költséghányad. 
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A beszerzési átlagár meghatározása: az adott anyagra vonatkozóan a raktári nyilvántartás 

adatainak felhasználásával készletérték/készletmennyiség alapján kerül meghatározásra az 

Építésszerelési anyagárjegyzék kiadásakor érvényes árbázis szerint.  

Tekintettel arra, hogy az engedélyes controlling nyilvántartásában szereplő – a raktári 

költséghelyek költsége alapján meghatározott – közvetett költséghányad meghaladja a 

Határozatban meghatározott közvetített költséghányad,anyag 2%-os maximális értéket, ezért az 

engedélyes 2% közvetett költséghányadot alkalmaz. 

A munkavégzés során felhasználásra kerülő anyagok értékét az érvényben lévő TZ_02 számú 

„Építésszerelési anyagárjegyzék” alapján meghatározott díjtételek felszámításával kell 

figyelembe venni. Az anyagárjegyzék megtekinthető az ügyfélszolgálati irodákon. 

 


