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H I R D E T M É N Y 
 

az OPUS TIGÁZ Zrt. hatósági árszabályozás alá tartozó külön díjas 
szolgáltatásaihoz kapcsolódó díjak kiszámításának elveiről és annak mértékéről 

 
 
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 tesz eleget a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal 11/2016.(XI.14.) MEKH rendelet 67.§ (1) bekezdés, valamint 
a H2330/2021 MEKH rendelet szerinti kötelezettségének és közzéteszi az OPUS TIGÁZ Zrt. 
elosztási területén 2021. október 01-től alkalmazandó hatósági áras különdíjainak 
díjszámítási rendjét és a díjak mértékét. 

 

A külön díjas szolgáltatások körét, díjait közvetlenül a következő MEKH határozat 
valamint az alábbi jogszabályok szabályozzák: 

• 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, valamint 

 

 

A külön díjas szolgáltatások díjainak meghatározása a fenti H2330/2021 MEKH  
határozat (továbbiakban Határozat)  1. számú melléklete alapján történik: 

 

A) A Keretrendelet 16. § (1) bekezdés a) pontja és (1a) bekezdése alapján végzett 
külön díjas tevékenységek esetében a külön díj meghatározására vonatkozó 
képlet: 

′𝑘𝑘ü𝑙𝑙ö𝑛𝑛 𝑑𝑑í𝑗𝑗′ = á𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙á𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑í𝑗𝑗 + ∑𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑎𝑎𝑘𝑘ö𝑙𝑙𝑡𝑡𝑙𝑙é𝑎𝑎 × (1 + ′𝑘𝑘ö𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑡𝑡𝑧𝑧𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑘𝑘ö𝑙𝑙𝑡𝑡𝑙𝑙é𝑎𝑎ℎá𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑎𝑎′) + ∑′𝑖𝑖𝑎𝑎é𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑧𝑧 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑡𝑡𝑡𝑡 
𝑙𝑙𝑧𝑧𝑠𝑠𝑙𝑙𝑎𝑎á𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡á𝑙𝑙 𝑘𝑘ö𝑙𝑙𝑡𝑡𝑙𝑙é𝑎𝑎𝑧𝑧′ × (1 + ′𝑘𝑘ö𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑡𝑡𝑧𝑧𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑘𝑘ö𝑙𝑙𝑡𝑡𝑙𝑙é𝑎𝑎ℎá𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑑𝑑𝑙𝑙𝑧𝑧𝑠𝑠𝑙𝑙𝑎𝑎′) 
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Az átalánydíj mértéke az egyes tevékenységek esetében: 

8/2020 
(VIII.14) MEKH 
rendelet 

Tevékenység Átalánydíj 
[Ft]+ ÁFA 

ÁFA 
(27%) 

ÁFÁ-val 
növelt díj 
(Ft) 

Átalánydíjon felül 
számlázható költségek 

(munkadíj + 
kiszállás) 

16. § (1) a) aa) Mérőcsere, mérésügyi 
felülvizsgálat 

18 000 4 860 22 860 anyagköltség +  indokolt 
szakértői költség 

16. § (1) a) ab) EFM felszerelés 18 000 4 860 22 860 anyagköltség 

16. § (1) a) ac) EFM normál mérőre 
történő csere 

18 000 4 860 22 860 anyagköltség 

16. § (1) a) ad) Visszakapcsolás 18 000 4 860 22 860 anyagköltség 

16. § (1) a) ae) Rendkívüli leolvasás 6 000 1 620 7 620 anyagköltség 

16. § (1) a) af) Adatszolgáltatás 700 189 889 anyagköltség 

16. § (1) a) ag) Szivárgás, vészhelyzet 
elharítás 

34 000 9 180 43 180 anyagköltség + indokolt 
szakértői költség 

16. § (1) a) ah) Ttervjóváhagyás + 
műszaki-biztonsági 
ellenőrzés 

18 000 4 860 22 860 anyagköltség 

16. § (1) a) ai) Szakfelügyelet 14 000 3 780 17 780 anyagköltség 

16. § (1) a) aj) Gázminőség 
ellenőrzés 

18 000 4 860 22 860 anyagköltség + indokolt 
szakértői költség 

16. § (1a) Kikapcsolás 18 000 4 860 22 860 anyagköltség 

 

 

A közvetett költséghányad maximális alkalmazható értékei: 

- anyagköltség esetén (közvetített költséghányadanyag): 2%, 
- igénybe vett szolgáltatás esetén (közvetített költséghányadszolg): 1% 
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B) A Keretrendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja alapján végzett külön díjas 
tevékenységek esetében a külön díj meghatározására vonatkozó képlet: 

′𝑘𝑘ü𝑙𝑙ö𝑛𝑛 𝑑𝑑í𝑗𝑗′ = (𝑟𝑟𝑧𝑧𝑧𝑧𝑙𝑙𝑖𝑖ó𝑟𝑟𝑡𝑡𝑑𝑑í𝑗𝑗 ×∑′𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑘𝑘𝑡𝑡𝑖𝑖𝑑𝑑ő 𝑙𝑙𝑧𝑧ü𝑘𝑘𝑙𝑙é𝑎𝑎𝑙𝑙𝑧𝑧𝑡𝑡 ′ +′𝑘𝑘𝑖𝑖𝑙𝑙𝑧𝑧á𝑙𝑙𝑙𝑙á𝑙𝑙𝑖𝑖 𝑑𝑑í𝑗𝑗′) + ∑𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑎𝑎𝑘𝑘ö𝑙𝑙𝑡𝑡𝑙𝑙é𝑎𝑎 × (1 + ′𝑘𝑘ö𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑡𝑡𝑧𝑧𝑡𝑡𝑡𝑡 
𝑘𝑘ö𝑙𝑙𝑡𝑡𝑙𝑙é𝑎𝑎ℎá𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑎𝑎′) + ∑′𝑖𝑖𝑎𝑎é𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑧𝑧 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑙𝑙𝑧𝑧𝑠𝑠𝑙𝑙𝑎𝑎á𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡á𝑙𝑙 𝑘𝑘ö𝑙𝑙𝑡𝑡𝑙𝑙é𝑎𝑎𝑧𝑧′ × (1 + ′𝑘𝑘ö𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑡𝑡𝑧𝑧𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑘𝑘ö𝑙𝑙𝑡𝑡𝑙𝑙é𝑎𝑎ℎá𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑑𝑑𝑙𝑙𝑧𝑧𝑠𝑠𝑙𝑙𝑎𝑎′) 

 

 

8/2020 
(VIII.14) 
MEKH 
rendelet 

Tevékenység Képlet Egyéb 
számlázható 
költségek 

Rezsióradíj 
[Ft]+ ÁFA 

ÁFA 
(27%) 

ÁFÁ-val 
növelt díj 
(Ft) 

Kiszállási 
díj 
[Ft]+ÁFA 

ÁFA 
(27%) 

ÁFÁ-val 
növelt 
díj (Ft) 

16. § (1) 
b) 

Szabálytalan 
vételezés, 
szerződésszegés  

rezsióradíj 
x munkaidő 
szükséglet 
+ kiszállási 
díj 

anyagköltség 
+ igénybe vett 
szolgáltatás +  
indokolt 
szakértői 
költség 

8 000 2160 10 160 2 000 540 2 540 
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A Keretrendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja alapján végzett külön díjas tevékenységek 
munkaidejének maximális értékét az alábbi táblázat tartalmazza 

I.  Mérő le-, felszerelés, csere 

 Mérőtípus (teljesítmény m3/óra) 

munkaidő=egy 
munkatárs 

munkavégzésre 
fordított ideje 

*munkatársak száma 
(óra) 

 Lemezházas gázmérők  
1 G 6 alatt 1,1 
2 G 10- G 25 3,0 
3 G 40- G 65 6,5 
4 G 100 12,0 

 Turbinás gázmérők  
5 G 250 alatt 10,0 
6 G 250 – G 500 12,0 
7 G 500 – G 1000 16,0 
8 G 100 – G 5000 24,0 
9 G 5000 felett 26,0 
 Forgódugattyús gázmérők  

10 G 100 alatt 6,0 
11 G 100-G 200 8,5 
12 G 200-G 500 12,0 
13 G 500-G 1000 12,0 
14 G 1000-G 5000 24,0 
15 G 5000 felett 26,0 
II.  Nyomásszabályozó le- felszerelés, csere 
1 100 m3/óra alatt 1,0 
III.  Szolgáltatás-felfüggesztés 

1 

Elosztó-, leágazó, vagy csatlakozó vezeték levágása és 
az élő vezeték ledugózása (földmunka, burkolatbontás 
nélkül 3,0 

2 
Tömblakásokban található fogyasztási hely 
kikapcsolása fali vezeték levágással 7,8 

3 Közterületi zárás/főelzáróval történő lezárás 1,6 
4 Lezárás zárótárcsa beépítésével 1,6-10 m3/h-ig 1,6 
5 Fémes kizárás 16-100 m3/h 1,8 
6 Fémes kizárás 100 m3/h felett 2,9 
7 Plombálás 10 m3 /h felett 1,8 

8 
Gázfogyasztó készülék lezárása (leszerelés, ledugózás) 
készülékenként 0,4 

IV.  Ismételt üzembe helyezés 

 1 
Vezeték visszakötés (földmunka, burkolat helyreállítás 
nélkül) 3,0 

2 
Tömblakásokban található fogyasztási hely 
visszakapcsolása fali vezeték összekötéssel 7,8 

3 Közterületi nyitás/főelzáró visszanyitás 1,8 
4 Zárótárcsa eltávolítása 1,6-10 m3/h-ig 1,6 
5 Fémes visszanyitás 16-100 m3/h  2,8 
6 Fémes visszanyitás 100 m3/h felett 3,5 
7 Plomba eltávolítása10 m3 /h felett 1,8 
8 Gázfogyasztó készülék újbóli bekapcsolása 0,4 
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A munkavégzés díján és a kiszállási átalánydíjon felül az indokoltan felmerült anyagköltség, 
valamint az indokoltan felmerült igénybe vett szolgáltatás költsége (ide értve a szakértői költséget 
és a fizetési felszólítás/kikapcsolási értesítő mindenkori postai díját) érvényesíthető a szolgáltatás 
külön díjában. 

 

A közvetett költséghányad maximális alkalmazható értékei: 
 
- anyagköltség esetén (közvetített költséghányadanyag): 2%, 
- igénybe vett szolgáltatás esetén (közvetített költséghányadszolg): 1% 
 

 

A külön díjas szolgáltatás végrehajtása érdekében felhasznált anyag(ok) költségének 
meghatározási módja: 

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. 

     

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.  

 

A külön díjas szolgáltatás végrehajtása során igénybe vett szolgáltatások költségének 
meghatározási módja: 

 

A szolgáltatás nyújtása során igénybe vett külső szolgáltatások számlázási árának meghatározása 
során figyelembe vételre kerül az adott szolgáltatás engedélyes felé számlázott ára, valamint a 
szolgáltatás igénybevétele során felmerülő közvetett költségeket elismerő költséghányad (%).  

 

Tekintettel arra, hogy az engedélyes controlling nyilvántartásában szereplő közvetett 
költséghányad meghaladja a határozatban meghatározott közvetett költséghányad,szolg 1%-os 
maximális értéket, ezért az engedélyes 1% közvetett költséghányadot alkalmaz. 


