Mérőhelyi munka megrendelő – felhasználó kérésére
Mérési pont (POD) azonosító:

E.ON Energiamegoldások Kft.

Felhasználó adatai:

Versenypiaci lakossági
ügyfelek
Telefonos ügyfélszolgálat:
h–p 8.00–16.00
T: 1448

név

versenylakossag@eon.hu

levelezési cím

Levelezési cím
9002 Győr, Pf. 255

adószám

kapcsolattartó neve

kapcsolattartó telefonszáma

kapcsolattartó e-mail címe

www.eon.hu

Számlafizető: (abban az esetben kell kitölteni, ha eltér a felhasználótól):
fizető neve
levelezési cím
adószám

kapcsolattartó neve

kapcsolattartó telefonszáma

kapcsolattartó e-mail címe

Felhasználási hely adatai
ir.szám

település

út/utca/tér

sz./hrsz.

em./fsz., ajtó

Kérjük, sorolja fel az igényelt munkában érintett gázmérő(k) gyári számát
Jelenlegi mérő teljesítmény
Igényelt mérő teljesítmény (teljesítmény bővítés esetén kötelező!)
A mérőhelyi munka igényelt dátuma (a megjelölt dátum az elosztói engedélyes által visszaigazolt időpontra módosulhat)
Az elvégzendő munka jellege:
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leolvasás, gyári szám eseti ellenőrzése1
illetékes elosztói engedélyes által vélhetően tévesen végzett éves leolvasás miatt a mérőállás, gyári szám
eseti ellenőrzése, leolvasás1
mérő leszerelés mérőhely áthelyezés miatt2
mérő felszerelés mérőhely áthelyezés miatt2
teljesítményváltozás miatti mérő leszerelés2
teljesítményváltozás miatti mérő felszerelés2
mérő pontossági vizsgálat3
fogyasztási hely végleges megszüntetése
A jelen megrendelés aláírásával nyilatkozom, hogy a felhasználási helyen illetékes földgázelosztó mindenkori
díjszabása szerinti díjak megfizetését vállalom.
kelt 		

Felhasználó aláírása

év

hó 		

nap

Fizető aláírása

Mérőhelyi munka megrendelő – felhasználó kérésére
Mérési pont (POD) azonosító:
Kérjük, a nyomtatványt az aláírások kivételével olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki!
A megrendelést kizárólag csak a szerződéssel rendelkező felhasználó, vagy írásban – kifejezetten erre a
megrendelésre is – meghatalmazott képviselője írhatja alá.
A felhasználó kérésére végzett tevékenységek díjtételei megtalálhatók az illetékes földgázelosztó
díjszabásában.

A 17/2013 (IV.30.) NFM rendelet 1§ (6) bekezdése alapján az elosztói engedélyes által a felhasználó
kezdeményezésére végzett leolvasásért – az elosztói engedélyes által ténylegesen tévesen végzett éves
(ciklusos) leolvasás miatt megrendelt leolvasás kivételével – mint a felhasználó által igényelt (megrendelt)
szolgáltatásért, külön díj kérhető. Erre figyelemmel a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a leolvasásért a
felhasználási helyen illetékes elosztói engedélyes mindenkori díjszabása szerinti díjat köteles fizetni, és ennek a
megfizetésére a felhasználó jelen megrendelés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállal.
1

Külön felhívjuk figyelmét, hogy a mérő felszerelés illetve leszerelés megrendelésének érvényessége 60
nap. Abban az esetben, ha a felhasználónak felróható okból nem lehet elvégezni a munkát, a megrendelés
automatikusan érvényét veszti. A földgázelosztó jogosult az egyeztetett időpont le nem mondása miatti díjat
kiszámlázni abban az esetben, ha a megrendelt munka elvégzése a felhasználó hibájából hiúsul meg.

2

Lejárt hitelességű, illetve sérült mérő esetén az illetékes Kormányhivatal (Magyar Kereskedelmi és
Engedélyezési Hivatal) Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága a gázmérővizsgálatot nem végzi el, ezért a
vizsgálat ezen esetekben nem kezdeményezhető.
A gázmérő mérésügyi hatóság által végzendő vizsgálata alapvetően pontossági vizsgálat. Szerkezeti vizsgálatot
csak a pontossági vizsgálat megrendelése és elvégzése után lehet kezdeményezni az illetékes földgázelosztói
engedélyesnél. Szerkezeti vizsgálat megrendelése esetében a megrendelő és az illetékes földgázelosztói
engedélyes hozzájárul a mérő felbontásához, és tudomásul veszi, hogy a beavatkozás jellege miatt a mérő
eredeti állapota nem állítható helyre, ezért ugyanaz a szerkezeti vizsgálat később már nem ismételhető meg.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a mérés alapján a gázmérő pontossága nem haladja meg
a mindenkor érvényes, a mérésügyi hatóság által kiadott hitelesítési előírásokban meghatározott hibahatárt,
vagy a gázmérő a leszerelés előtt korábban megsérült, a földgázelosztásról szóló 2008. évi XL. törvény, illetve
kapcsolódó jogszabály alapján a felmerülő költségek a Felhasználót terhelik. A gázmérővizsgálatok díjának
megállapítása a területileg illetékes földgázelosztói engedélyes mindenkor érvényes díjszabása alapján történik,
amely tartalmazza a gázmérő vizsgálatának díját és a gázmérő leszerelésének költségeit.
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Az E.ON Energiamegoldások Kft. képviseletében az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. jár el.

E.ON Energiamegoldások Kft.
Versenypiaci lakossági
ügyfelek
Telefonos ügyfélszolgálat:
h–p 8.00–16.00
T: 1448
versenylakossag@eon.hu
Levelezési cím
9002 Győr, Pf. 255
www.eon.hu

