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Elszámolások során alkalmazott számítási eljárás, paraméterek 

A mérési számítások az ÜKSZ vonatkozó fejezete illetve a szállítói és az elosztói engedélyesek 
üzletszabályzatainak vonatkozó pontjai alapján történnek. A nagynyomású mérőrendszerek megfelelően 
műszerezettek, a mérőkörök számítóművei nyomás és hőmérsékletkompenzációt végeznek, emellett a 
gázkromatográfok gázanalízisén alapulva korrigálják a gáz kompresszibilitásából következő eltérést is. A 
szállítói és elosztói rendszereken alkalmazott mérési eljárás során felhasznált számítások az alábbi elveken 
alapulnak, amelytől a Földgáztermelő eltérhet. 

Az átlag légköri nyomás meghatározható: 

o a szolgáltatási terület jellemző magassági pontjain felszerelt, hitelesített mérőeszközzel mért 

értékeknek a mérési időszakra vonatkoztatott átlagával. 

o a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal által megadott légköri nyomásnak, a mérési 

időszakra képzett átlagával. 

A hőfok kompenzáció módjai: 

o a felhasználási helyen hitelesen mért földgáz hőmérsékletnek, a mérési időszakra képzett átlagával, 

o az Országos Meteorológiai Szolgálat által a mérési időszakra megadott átlaghőmérséklettel, 

o hőfok kompenzátorral szerelt mérővel. 

Amennyiben a Földgáztermelő a Felhasználóval az értékesítési mennyiségi elszámolás alapjául a 
Felhasználó által diktált mérőállás alapján történő elszámolásban állapodik meg, a Felhasználó által 
megadott mérőállás alapján meghatározott üzemi állapotú mennyiséget a lenti összefüggések alapján 
korrigálja gáztechnikai normálállapotra. A korrigált mennyiség képezi a mennyiségi számlázás alapját. 

A mérőállásként bejelentett üzemi állapotú gáztérfogat átszámítása energiává az alábbiak szerint történik: 

1. A mérőállás bejelentés a hónap első napjától az 5-ik napig történik, így az adott hónapra rendelkezésre áll 
az üzemi állapotú gáztérfogat. 

2. A havi üzemi állapotú gáztérfogat (Vü (hónap)) egyes napokra bontása során (Vü(T)) a napi átlag 
hőmérsékleti adatok segítségével előállított ÜKSZ IV. mellékletének 5. számú melléklete szerinti, felejtő 
súlyos hőmérsékleti értékhez és megfelelő profilcsoporthoz tartozó profilérték (profilérték(T)) képződik, úgy 
hogy az egyes napok tény átlag hőmérsékletének alapján meghatározott felejtő súlyos hőmérsékleti értékhez 
tartozó profilértékek összegével kerül elosztásra a havi üzemi állapotú gáztérfogat, majd az összeszorzásra 
kerül az adott napi felejtő súlyos hőmérsékleti értékhez tartozó profilértékkel: 

𝑽ü(𝑻) = 𝑽ü(𝒉ó𝒏𝒂𝒑) ∗ 
𝒑𝒓𝒐𝒇𝒊𝒍é𝒓𝒕é𝒌(𝑻)

∑ 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒊𝒍é𝒓𝒕é𝒌(𝑻)𝒏
𝟏

 

3. Az egyes napokra az alábbi képlet alapján történik a normálállapotú gáztérfogat számítása: 

𝑽𝒏 = 𝑽ü ∗ 
𝑷ü ∗ 𝑻𝒏

𝑷𝒏 ∗ 𝑻ü
 

ahol: 

𝑽𝒏: gáztechnikai normálállapotra átszámított gáztérfogat [m3], 

𝑽ü: a gázmérő által mért üzemi állapotú gáztérfogat [m3], 

𝑷ü: 𝑷𝒃 + ∆𝒑 üzemi állapotú gáz nyomása [Pa], 
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𝑷𝒃: a mérési időszak légköri nyomásának átlaga [Pa], 

∆𝒑: az MSZ 7048/1-1983. sz. szabvány előírása szerint, a mérési helyen lévő gáz üzemi túlnyomása [Pa], 

𝑷𝒏: gáztechnikai állapotú gáz nyomása = 101325 [Pa], 

𝑻𝒏: gáztechnikai állapotú gáz hőmérséklete = 288,15 [K], (15 [°C]), 

𝑡ü: az üzemi állapotú gáz hőmérséklete [°C], 

 𝑻ü: 273,15 [K] + 𝑡ü 

Az egyes napokra előállít normálállapotú gáztérfogatot a fűtőértékkel szorozva áll elő az adott napi 
energiamennyiség, a napi energiamennyiségek összege megadja a telephely havi energia felhasználását. 

Amennyiben fűtőérték adat nem áll rendelkezésre, a Földgáztermelő a MER szerinti fűtőértéket használja 

helyettesítő értékként. 
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