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Az engedélyes által a felhasználók igénye alapján külön díj ellenében végezhető, 

alapszolgáltatáson túli kiegészítő szolgáltatások köre és díja 

Hatályos: 2018. 01.01-től 

 

A Földgázelosztó az alapszolgáltatások és az alapszolgáltatásokon túli, kiegészítő 

szolgáltatásokon (azaz a külön díj ellenében végezhető szolgáltatások) túl választható 

szolgáltatásokat és egyéb, nem engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásokat 

nyújthat.  

A Földgázelosztó által az alapszolgáltatások és az alapszolgáltatásokon túli, kiegészítő 

szolgáltatásokon (azaz a külön díj ellenében végezhető szolgáltatások) túl nyújtott 

választható szolgáltatások és egyéb, nem engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódó 

szolgáltatások listája a www.eon.hu oldalon található. 

Az alapszolgáltatásokon túli, kiegészítő szolgáltatások (azaz a külön díj ellenében végezhető 

szolgáltatások) vonatkozásában a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a 

csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X.13.) MEKH 

rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak 

alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz 

rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. 

(XII. 20.) MEKH rendelet tartalmaz szabályozást.  

 

A 8/2016. (X.13.) MEKH rendelet alapján az alábbi, az alapszolgáltatásokon túli, kiegészítő 

szolgáltatások (külön díj ellenében végezhető szolgáltatások) körébe eső szolgáltatásokért 

szedhet a Földgázelosztó külön díjat a felhasználótól: 
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a) a felhasználó és a rendszerhasználó igénylése alapján: 

aa)  a fogyasztásmérő berendezés hitelességének lejárta miatti cseréjének kivételével a 

fogyasztásmérő berendezés mérésügyi felülvizsgálata, ideértve a szakértői 

vizsgálat és a vizsgálatra szállíttatás költségét, 

ab)  előrefizetős fogyasztásmérő felszerelése, nem előrefizetős fogyasztásmérő 

berendezés előrefizetős fogyasztásmérő berendezésre történő cseréje, 

ac)  előrefizetős fogyasztásmérő berendezés nem előrefizetős fogyasztásmérő 

berendezésre történő cseréje, 

ad)  a felhasználónak a földgázellátásból való jogszerű kikapcsolása utáni 

visszakapcsolás, a felhasználó általi vételezés szüneteltetése, megszüntetése vagy 

fogyasztásmérő berendezés újbóli üzembe helyezése esetén indokolt műszaki 

beavatkozás, 

ae)  a fogyasztásmérő berendezésnek az elosztóhálózat-használati szerződés alapján 

történő leolvasásán felüli leolvasása – felhasználási helyenként felszámítva, 

af)  a Földgázelosztó számára jogszabályokban, ÜKSZ-ben, üzletszabályzatban, 

rendszerhasználati szerződésben kötelezettségként előírt adatszolgáltatásokon túli 

adatok, információk, dokumentumok szolgáltatása, ideértve minden hiteles 

formában csak a földgázelosztónál rendelkezésre álló hiteles dokumentummásolat 

(különösen számla, tervrajz, térkép) készítését, minden közműegyeztetéshez 

szükséges papíralapú vagy elektronikus térképmásolat, helyszínrajz, szelvény 

kiadását, amelyek csak a földgázelosztónál áll rendelkezésre, a távlehívható 

fogyasztásmérő berendezésből kinyerhető, a felhasználó földgázfogyasztására 

vonatkozó elszámolási alapadatokon felüli adatok felhasználó rendelkezésére 

bocsátását azonos mérési időszakra vonatkozóan, 12 hónapon belül a második 

alkalmat követően, 

ag) a nem a Földgázelosztó tulajdonában lévő csatlakozóvezetéken, fogyasztói 

vezetéken vagy felhasználói berendezésben észlelt gázszivárgás vagy egyéb 

veszélyhelyzet feltárása és elhárítása, valamint a szolgáltatás visszaállítása, ha a 

hiba bizonyíthatóan a felhasználó tevékenysége miatt keletkezett, 

ah)  egy felhasználási helyre vonatkozó felhasználói csatlakozási terv felülvizsgálata, 

illetve műszaki biztonsági ellenőrzés naptári évenként a második alkalmat 

követően, 

ai)  a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. 

(XII. 19.) Korm. rendelet, a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és 

a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 80/2005. (X. 

11.) GKM rendelet szerinti műszaki-biztonsági illetve szakmai felügyelet 

biztosítása, 

aj)  földgázminőség ellenőrzésével kapcsolatos szolgáltatás, ha az ellenőrzés alapján a 

földgáz minősége megfelelő, 

b) a felhasználó szerződésszegése esetén a földgázelosztó által kezdeményezett 

szabálytalan vételezés vagy egyéb szerződésszegés megszüntetése kapcsán felmerült 

műszaki és egyéb szolgáltatások, ideértve a nem a földgázelosztó tulajdonában lévő 

csatlakozóvezetéken, fogyasztói vezetéken vagy felhasználói berendezésben észlelt 

gázszivárgás vagy egyéb veszélyhelyzet feltárása és elhárítása. 

 

A 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a Földgázelosztó az 

alapszolgáltatásokon túli, kiegészítő szolgáltatások (azaz a külön díj ellenében végezhető 

szolgáltatások) esetén köteles: 
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a) a legkisebb költség elvének megfelelően kiválasztani a szolgáltatás megvalósításának – 

ideértve a helyszín megközelítésének, az alkalmazott technológia kiválasztásának – 

módját, és ennek megfelelően meghatározni a szolgáltatás díját, 

b) a szolgáltatások díjának meghatározása során az összehasonlíthatóság és 

összemérhetőség elvét, valamint az azonos szolgáltatásért azonos díj elvét biztosítani, 

c) a szolgáltatás díjával kapcsolatos kiszámlázott költségekről tételesen, áttekinthető 

formában, az e rendeletben meghatározott bontás szerint tájékoztatni a felhasználót 

vagy a felhasználó megbízásából eljáró kereskedőt, továbbá az elszámolásban szereplő 

összes tétel kiszámításához kapcsolódó alátámasztó dokumentációt – különösen 

megrendelést, szerződést, számlát, kimutatást, kalkulációt – elkülönítve, 

visszakereshető formában tárolni, 

d) a külön díjas szolgáltatások díjkiszámítási szabályait és megvalósítási rendjét kidolgozni 

és azok alkalmazása előtt legalább három munkanappal honlapján nyilvánosságra hozni, 

e) a külön díjas szolgáltatások elszámolásához kapcsolódó nyilvántartásokat oly módon 

vezetni, hogy az az egyes szolgáltatások díjainak későbbi reprodukálhatóságát, és az 

összes szolgáltatás közti összehasonlíthatóságot lehetővé tegye. 

 

A külön díj ellenében végzett szolgáltatásokra vonatkozó alkalmazás szabályai 

Amennyiben a Földgázelosztó a GET 16. § (1) bekezdése alapján a földgáz-szolgáltatást 

felfüggeszti, a felfüggesztéstől számított 8 napon belül a felfüggesztés tényéről a 

földgázkereskedőt és a felhasználót, valamint a fizetendő külön díjról a felhasználót ajánlott 

levélben értesíti. A felfüggesztés esetén a fizetési felszólításért és kikapcsolási értesítőért a 

földgázelosztó külön díjat számít fel. Ha jogerősen megállapítást nyer, hogy a felhasználó 

nem követett el szerződésszegést, akkor a Földgázelosztó köteles a felszámított külön díjat a 

Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti kamattal együtt 8 napon belül a 

felhasználónak visszatéríteni. A Földgázelosztó a felhasználó kérésének megfelelő fizetési 

mód szerint – ennek hiányában a felhasználó számlafizetési módja szerint – köteles 

teljesíteni a visszatérítést a felhasználó vagy a fizető számára. 

 

Nem kérhető a külön díj ellenében végzett szolgáltatásért külön díj abban az esetben, ha a 

Földgázelosztó a szerződésszegés miatt kötbérigényt érvényesít és ezzel összefüggésben 

végez külön díj ellenében végzett szolgáltatást. 

Ha a felhasználó előzetes értesítése és az előzetes időpont-egyeztetés ellenére a felhasználó 

által megrendelt külön díjas szolgáltatás teljesítésére a felhasználónak felróható okból nem 

kerül sor, a Földgázelosztó jogosult a felhasználó irányában a külön díj felszámítására. 

Ha a felhasználó az alapszolgáltatáson túli, kiegészítő szolgáltatást legalább az egyeztetett 

időpont előtti munkanap 16 óráig lemondja, a felhasználó mentesül a külön díj és a 11/2016. 

(XI. 14.) MEKH rendelet 63. § (1) bekezdés szerinti külön díj megfizetése alól. 

A felhasználó vagy rendszerhasználó igényelése alapján előrefizetős fogyasztásmérő 

felszerelésére, nem előrefizetős fogyasztásmérő berendezés előrefizetős fogyasztásmérő 

berendezésre történő cseréjére irányuló szolgáltatás esetében a Földgázelosztó a kétféle 

fogyasztásmérő berendezés nyilvántartási értékének különbözetét is jogosult felszámítani.  

A felhasználó vagy rendszerhasználó igényelése alapján előrefizetős fogyasztásmérő 

berendezés nem előrefizetős fogyasztásmérő berendezésre történő cseréjére irányuló 

szolgáltatás esetében a fizetendő díjat csökkenteni kell a kétféle fogyasztásmérő berendezés 

nyilvántartási értékének különbözetével, ha a Földgázelosztó az előrefizetős fogyasztásmérő 

felszerelésére, nem előrefizetős fogyasztásmérő berendezés előrefizetős fogyasztásmérő 
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berendezésre történő cseréjére irányuló szolgáltatás esetében a fogyasztásmérő berendezések 

közötti különbözetet a szolgáltatás nyújtása során felszámította. 

A Földgázelosztó számára a felhasználó és a rendszerhasználó a 13/2016. (XII. 20.) MEKH 

rendeletben foglaltak szerint külön díjat köteles megfizetni a fent hivatkozott 

szolgáltatásokért. Az alapszolgáltatásokon túli, kiegészítő szolgáltatások (külön díj 

ellenében végezhető szolgáltatások) esetén alábbi díjazás kerül alkalmazásra:   
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A 8/2016 (X.13.) MEKH rendelet, a 11/2016 

(XI.14.) MEKH rendelet, 13/2016 MEKH 

rendelet alapján szedhető díjak 

A külön díjas szolgáltatások díjának 

(Pszolgáltatás) meghatározása 
díjszámítás módja, díjszámításban 

figyelembe vett költségek 

A. 
felhasználó és rendszerhasználó igénylése 

alapján     

I. 

A fogyasztásfogyasztás mérő berendezés 

hitelességének lejárta miatti cseréjének 

kivételével a fogyasztásfogyasztás mérő 

berendezés berendezés mérésügyi 

felülvizsgálata, ideértve a szakértői vizsgálat 

és a vizsgálatra szállítatás költségét /8/2016 

(X.13.) MEKH rendelet 14. § (1) aa)./ 
(1)

 

Pszolgáltatás = ∑Costszolgáltatás,i (1 + 

propközv,szolg,i) 

az igénybevett külső szolgáltatás díja (a 

szakértői vizsgálat és a vizsgálatra 

szállíttatás költsége) 

I.1. 
Reklamált fogyasztás mérő berendezés 

pontossági bevizsgálása 

  G4                

   G6 - G65 

  Forgódugattyús fogyasztás mérő berendezés  

  Turbinás fogyasztás mérő berendezés  

  Térfogatkorrektor 

I.2. 
Reklamált fogyasztás mérő berendezés 

szerkezeti bevizsgálása 

  G 4- G65 

  Forgódugattyús fogyasztás mérő berendezés  

  Turbinás fogyasztás mérő berendezés  

  Térfogatkorrektor 

I.3. 
Fogyasztás mérő berendezés le- és 

felszerelés  (7) 

Pszolgáltatás = (Costkiszállás + 

Costmunkavégzés)(1+propközv,saját) 

ráfordított idő * óradíj 

 

a kiszállási díj külön kerül felszámításra 

  
G6 alatt fogyasztás mérő berendezés 

(lemezházas) 

  
G10-G25 fogyasztás mérő berendezés 

(lemezházas) 
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G40-G65 fogyasztás mérő berendezés 

(lemezházas) 

  
G100 fogyasztás mérő berendezés 

(lemezházas) 

  G 250 alatti mérő berendezés  (turbinás) 

  G 250 - G 500 mérő berendezés  (turbinás) 

  G 500 - G 1000 mérő berendezés (turbinás) 

  G 1000 - G 5000 mérő berendezés  (turbinás) 

  G 5000 felett mérő berendezés  (turbinás) 

  G 100 alatt mérő berendezés (forgódugattyús) 

  
G 100 - G 200 mérő berendezés 

(forgódugattyús) 

  
G 200 - G 500 mérő berendezés 

(forgódugattyús) 

  
G 500 - G 1000 mérő berendezés  

(forgódugattyús) 

  
G 1000 - G 5000 mérő berendezés 

(forgódugattyús) 

  
G 5000 feletti mérő berendezés 

(forgódugattyús) 

II. 

Előre fizetős fogyasztás mérő berendezés 

felszerelése vagy nem előre fizetős 

fogyasztásmérő berendezés előre fizetős 

fogyasztásmérő berendezésre történő cseréje 

(Csak G4 fogyasztás mérő berendezés esetén 

alkalmazandó) /8/2016 (X.13.) MEKH 

rendelet 14. § (1) ab)./ 
(2)

 

Pszolgáltatás = (Costkiszállás + 

Costmunkavégzés)(1+propközv,saját)+∑Costanyag,i(1 

+ propközv,anyag,i) 

csak G4 fogyasztás mérő berendezés 

esetén alkalmazandó 

ingyenes, ha a szolgáltatás igénybe vevője 

szociálisan rászoruló fogyasztó 

a díjtétel tartalmazza a munkadíjat, a 

kétféle fogyasztásmérő berendezés 

nyilvántartási értékének a különbözetét 

valamint a kiszállási díjat 

II.1. 
előre fizetős fogyasztás mérő berendezés 

felszerelése  

anyagköltség (mérőkülönbözeti díj) + 

norma idő * óradíj 

 

a kiszállási díj külön kerül felszámításra 
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II.2. 

nem előre fizetős fogyasztás mérő berendezés 

előre fizetős fogyasztásmérőre való cseréje 

(fogyasztás mérő berendezés le és felszerelés 

díj) 

 

ráfordított idő:mérő le/felszerelés és 

üzembe helyezéshez és gáz alá 

helyezéshez szükséges műszaki, 

biztonsági feltételeknek való megfelelés 

ellenőrzése tevékenységek munkaidő 

szükséglete 

III. 

előre fizetős fogyasztás mérő berendezés 

nem előre fizetős fogyasztásmérő 

berendezésre történő cseréje /8/2016 (X.13.) 

MEKH rendelet14. § (1) ac)./ 
(3) (7)

 

Pszolgáltatás = (Costkiszállás + 

Costmunkavégzés)(1+propközv,saját) 

ráfordított idő * óradíj 

 

a kiszállási díj külön kerül felszámításra 

 

ingyenes, ha a szolgáltatás igénybe vevője 

szociálisan rászoruló fogyasztó, de egyéb 

esetekben, ha a földgázelosztó a 

szolgáltatás nyújtása során felszámolta a 

kétféle fogyasztásmérő berendezés 

nyilvántartási értékének különbözetét, 

akkor a díjat csökkenteni kell a kétféle 

fogyasztásmérő berendezés nyilvántartási 

értékének különbözetével 

IV. 

a felhasználónak a földgázellátásból való 

jogszerű kikapcsolás utáni visszakapcsolás, 

a felhasználó általi vételezés szüneteltetése, 

megszüntetése vagy fogyasztásmérő 

berendezés újbóli üzembe helyezése esetén 

indokolt műszaki beavatkozás /8/2016 

(X.13.) MEKH rendelet 14. § (1) ad)./ 
(4)

 

 
  

IV.1. 

a földgázelosztási szolgáltatásnak a GET 16 

§ (1) bekezdése alapján indokolt 

felfüggesztése, valamint a felhasználó 

szerződésszegése miatt a földgázellátásból 

való jogszerű kikapcsolása /5-6 §/ és a 
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felhasználónak a földgázellátásból való 

jogszerű kikapcsolás utáni visszakapcsolás 

/8/2016 (X.13.) MEKH rendelet 14. § (1) 4./ 
(4) (7)

 

  
G6 alatt fogyasztás mérő berendezés le-és 

felszerelés (lemezházas) 

Pszolgáltatás = (Costkiszállás + 

Costmunkavégzés)(1+propközv,saját) 

ráfordított idő * óradíj 

 

a kiszállási díj külön kerül felszámításra 

 

a tevékenység az üzembe helyezéshez és 

gáz alá helyezéshez szükséges műszaki, 

biztonsági feltételeknek való megfelelés 

ellenőrzését is magába foglalja 

 

a ki- és visszakapcsolás díja egyszerre 

kerül kiszámlázására a visszakapcsolás 

megrendelésekor 

 

a ki- és visszakapcsolás időben eltérő, 

ezért a kiszállás díja mindkét 

tevékenységhez külön kerül felszámításra 

  
G10-G25 fogyasztás mérő berendezés le-és 

felszerelés (lemezházas) 

  
G40-G65 fogyasztás mérő berendezés le-és 

felszerelés (lemezházas) 

  
G100 fogyasztás mérő berendezés le-és 

felszerelés (lemezházas) 

  
G 250 alatti fogyasztás mérő berendezés le-és 

felszerelés (turbinás)+korrektor 

  
G 250 - G 500 fogyasztás mérő berendezés le-

és felszerelés (turbinás)+korrektor 

  
G 500 - G 1000 fogyasztás mérő berendezés le-

és felszerelés (turbinás)+korrektor 

  
G 1000 - G 5000 fogyasztás mérő berendezés 

le-és felszerelés (turbinás)+korrektor 

  
G 5000 felett fogyasztás mérő berendezés le-és 

felszerelés (turbinás)+korrektor 

  
G 100 alatt fogyasztás mérő berendezés le-és 

felszerelés (forgódugattyús)+korrektor 

  
G 100 - G 200 fogyasztás mérő berendezés le-

és felszerelés (forgódugattyús)+korrektor 

  
G 200 - G 500 fogyasztás mérő berendezés le-

és felszerelés (forgódugattyús)+korrektor 

  
G 500 - G 1000 fogyasztás mérő berendezés le-

és felszerelés (forgódugattyús)+korrektor 

  G 1000 - G 5000 fogyasztás mérő berendezés 
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le-és felszerelés (forgódugattyús)+korrektor 

  
G 5000 feletti fogyasztás mérő berendezés le-

és felszerelés (forgódugattyús)+korrektor 

  Előre fizető mérő esetén 

  
Közterületi zárás/főelzáróval elzárás és 

közterületi nyitás/főelzáró visszanyitás 

  
Nyomásszabályozó le és felszerelés 100 m3/h 

alatt 

  

Elosztó-, leágazó vagy csatlakozó vezeték 

levágása és az élő vezeték ledugózása 

(földmunka, burkolatbontás nélkül) 
(6)

 és a 

vezeték visszakötés (földmunka, 

burkolathelyreállítás nélkül) 
(6)

 

Pszolgáltatás = (Costkiszállás + 

Costmunkavégzés)(1+propközv,saját) + 

∑Costanyag,i(1 + propközv,anyag,i) 

+∑Costszolgáltatás,i(1 + propközv,szolg,i) 

ráfordított idő * óradíj + felmerülő 

költségek 

 

a tevékenység a műszaki alkalmassági 

ellenőrzést is magába foglalja 

 

a kiszállási díj külön kerül felszámításra 

 

a ki- és visszakapcsolás díja egyszerre 

kerül kiszámlázására a visszakapcsolás 

megrendelésekor 

 

a ki- és visszakapcsolás időben eltérő, 

ezért a kiszállás díja mindkét 

tevékenységhez külön kerül felszámításra 

 

a felmerülő anyagköltség és igénybevett 

szolgáltatások költsége külön kerülnek 

kiszámlázásra 
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elosztó-, leágazó vagy csatlakozó vezeték 

levágása és az élő vezeték ledugózása 

(földmunkával, burkolatbontással) (6) és a 

vezeték visszakötés (földmunkával, 

burkolathelyreállítással)
 (6)

 

Pszolgáltatás = (Costkiszállás + 

Costmunkavégzés)(1+propközv,saját) + 

∑Costanyag,i(1 + propközv,anyag,i) 

+∑Costszolgáltatás,i(1 + propközv,szolg,i) 

a ráfordított idő * óradíj + felmerülő 

költségek 

 

a felmerülő anyagköltség és igénybevett 

szolgáltatások költsége külön kerülnek 

kiszámlázásra 

 

a kiszállási díj külön kerül felszámításra 

IV.2. Felszólítási díj      

  
nem könyvelt küldeményként küldött fizetési 

felszólítás díja Pszolgáltatás = ∑Costszolgáltatás,i(1 + 

propközv,szolg,i) 

levélpostai küldemény díja 

 

 
  

tértivevényes küldeményként küldött 

kikapcsolási értesítő díja 

IV.3. 

a felhasználó általi vételezés szüneteltetése 

vagy fogyasztásmérő berendezés újbóli 

üzembe helyezése esetén indokolt műszaki 

beavatkozás (7)   

  

IV.3.1. felhasználó általi vételezés szüneteltetése     

  
G4-G6 fogyasztásmérő berendezés leszerelése 

(lemezházas) 

Pszolgáltatás = (Costkiszállás + 

Costmunkavégzés)(1+propközv,saját) 

ráfordított idő * óradíj 

 

a kiszállási díj külön kerül felszámításra 

  
G10-G25 fogyasztásmérő berendezés 

leszerelése (lemezházas) 

  
G40-G65 fogyasztás mérő berendezés 

leszerelése (lemezházas) 

  
G100 fogyasztás mérő berendezés leszerelése 

(lemezházas) 

  
G 250 alatti fogyasztás mérő berendezés 

leszerelés (turbinás) 

  
G 250 - G 500 fogyasztás mérő berendezés 

leszerelés (turbinás) 



 

11 / 22 

 

  
G 500 - G 1000 fogyasztás mérő berendezés 

leszerelés (turbinás) 

  
G 1000 - G 5000 fogyasztás mérő berendezés 

leszerelés (turbinás) 

  
G 5000 felett fogyasztás mérő berendezés 

leszerelés (turbinás) 

  
G 100 alatt fogyasztás mérő berendezés 

leszerelés (forgódugattyús) 

  
G 100 - G 200 fogyasztás mérő berendezés 

leszerelés (forgódugattyús) 

  
G 200 - G 500 fogyasztás mérő berendezés 

leszerelés (forgódugattyús) 

  
G 500 - G 1000 fogyasztás mérő berendezés 

leszerelés (forgódugattyús) 

  
G 1000 - G 5000 fogyasztás mérő berendezés 

leszerelés (forgódugattyús) 

  
G 5000 feletti fogyasztás mérő berendezés 

leszerelés (forgódugattyús) 

  Nyomásszabályozó leszerelés 100 m3/h alatt 

  

Elosztó-, leágazó vagy csatlakozó vezeték 

levágása és az élő vezeték ledugózása 

(földmunka, burkolatbontás nélkül) 
(6)

 

Pszolgáltatás = (Costkiszállás + 

Costmunkavégzés)(1+propközv,saját) + 

∑Costanyag,i(1 + propközv,anyag,i) 

+∑Costszolgáltatás,i(1 + propközv,szolg,i) 

ráfordított idő * óradíj + a felmerülő 

költségek 

a kiszállási díj külön kerül felszámításra 

a felmerülő anyagköltség és igénybevett 

szolgáltatások költsége külön kerülnek 

kiszámlázásra 

  

Közterületi zárás/főelzáróval történő lezárás 

(beleértve annak vizsgálatát, hogy a főelzáró 

kizárólagosan a kikapcsolandó felhasználó 

berendezéshez tartozik) 
Pszolgáltatás = (Costkiszállás + 

Costmunkavégzés)(1+propközv,saját) 

ráfordított idő * óradíj 

 

a kiszállási díj külön kerül felszámításra 

  
Gázfogyasztó készülék lezárása (leszerelés, 

dugózás) készülékenként, plomba feltétel 
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IV.3.2. 

Szüneteltetés megszüntetése vagy 

fogyasztásmérő berendezés újbóli üzembe 

helyezése esetén indokolt műszaki 

beavatkozás  

  
G4-G6 fogyasztásmérő berendezés felszerelése 

(lemezházas) 

  
G10-G25 fogyasztásmérő berendezés 

felszerelése (lemezházas) 

  
G40-G65 fogyasztás mérő berendezés 

felszerelése (lemezházas) 

  
G100 fogyasztás mérő berendezés felszerelése 

(lemezházas) 

  
G 250 alatti fogyasztás mérő berendezés 

felszerelés (turbinás) 

  
G 250 - G 500 fogyasztás mérő berendezés 

felszerelés (turbinás) 

  
G 500 - G 1000 fogyasztás mérő berendezés 

felszerelés (turbinás) 

  
G 1000 - G 5000 fogyasztás mérő berendezés 

felszerelés (turbinás) 

  
G 5000 felett fogyasztás mérő berendezés 

felszerelés (turbinás) 

  
G 100 alatt fogyasztás mérő berendezés 

felszerelés (forgódugattyús) 

  
G 100 - G 200 fogyasztás mérő berendezés 

felszerelés (forgódugattyús) 

  
G 200 - G 500 fogyasztás mérő berendezés 

felszerelés (forgódugattyús) 

  
G 500 - G 1000 fogyasztás mérő berendezés 

felszerelés (forgódugattyús) 

  
G 1000 - G 5000 fogyasztás mérő berendezés 

felszerelés (forgódugattyús) 
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G 5000 feletti fogyasztás mérő berendezés 

felszerelés (forgódugattyús) 

  Nyomásszabályozó felszerelés 100 m3/h alatt 

  

vezeték visszakötés (földmunka, 

burkolathelyreállítás nélkül) 
(6)

 

Pszolgáltatás = (Costkiszállás + 

Costmunkavégzés)(1+propközv,saját) + 

∑Costanyag,i(1 + propközv,anyag,i) 

+∑Costszolgáltatás,i(1 + propközv,szolg,i) 

ráfordított idő * óradíj + a felmerülő 

költségek 

 

a kiszállási díj külön kerül felszámításra 

 

a felmerülő anyagköltség és igénybevett 

szolgáltatások költsége külön kerülnek 

kiszámlázásra 

  közterületi nyitás/főelzáró visszanyitás Pszolgáltatás = (Costkiszállás + 

Costmunkavégzés)(1+propközv,saját) 

ráfordított idő * óradíj 

 

a kiszállási díj külön kerül felszámításra   
Gázfogyasztó készülék újbóli bekapcsolása, 

plomba levétel 

IV.3.3. felhasználó általi vételezés megszüntetése     

  
G4-G6 fogyasztásmérő berendezés leszerelése 

(lemezházas) 

Pszolgáltatás = (Costkiszállás + 

Costmunkavégzés)(1+propközv,saját) + 

∑Costanyag,i(1 + propközv,anyag,i) 

+∑Costszolgáltatás,i(1 + propközv,szolg,i) 

ráfordított idő * óradíj + a felmerülő 

költségek 

 

a kiszállási díj külön kerül felszámításra 

 

a felmerülő anyagköltség és igénybevett 

szolgáltatások költsége külön kerülnek 

kiszámlázásra 

  
G10-G25 fogyasztásmérő berendezés 

leszerelése (lemezházas) 

  
G40-G65 fogyasztás mérő berendezés 

leszerelése (lemezházas) 

  
G100 fogyasztás mérő berendezés leszerelése 

(lemezházas) 

  
G 250 alatti fogyasztás mérő berendezés 

leszerelés (turbinás) 

  
G 250 - G 500 fogyasztás mérő berendezés 

leszerelés (turbinás) 

  
G 500 - G 1000 fogyasztás mérő berendezés 

leszerelés (turbinás) 

  
G 1000 - G 5000 fogyasztás mérő berendezés 

leszerelés (turbinás) 
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G 5000 felett fogyasztás mérő berendezés 

leszerelés (turbinás) 

  
G 100 alatt fogyasztás mérő berendezés 

leszerelés (forgódugattyús) 

  
G 100 - G 200 fogyasztás mérő berendezés 

leszerelés (forgódugattyús) 

  
G 200 - G 500 fogyasztás mérő berendezés 

leszerelés (forgódugattyús) 

  
G 500 - G 1000 fogyasztás mérő berendezés 

leszerelés (forgódugattyús) 

  
G 1000 - G 5000 fogyasztás mérő berendezés 

leszerelés (forgódugattyús) 

  
G 5000 feletti fogyasztás mérő berendezés 

leszerelés (forgódugattyús) 

  Nyomásszabályozó leszerelés 100 m3/h alatt 

  

Elosztó-, leágazó vagy csatlakozó vezeték 

levágása és az élő vezeték ledugózása 

(földmunka, burkolatbontás nélkül) 
(6)

 

  

Tömblakásokban található felhasználási hely 

kikapcsolása fali vezeték levágással 

ráfordított idő * óradíj + a felmerülő 

költségek 

 

a kiszállási díj külön kerül felszámításra 

a felmerülő anyagköltség és igénybevett 

szolgáltatások költsége külön kerülnek 

kiszámlázásra 

V. 
a fogyasztásmérő berendezésnek az 

elosztóhálózat-használati szerződés alapján 

történő leolvasásán felüli leolvasása - 

felhasználási helyenként felszámítva /8/2016 

(X.13.) MEKH rendelet 14. § (1) ae)/ 
(5) (7)

 

Pszolgáltatás = (Costkiszállás + 

Costmunkavégzés)(1+propközv,saját) 

ráfordított idő * óradíj 

 

a kiszállási díj külön kerül felszámításra 

 

ingyenes a felhasználó részére, ha arra a 

felhasználó személyében történő 

változással összefüggésben kerül sor 
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VI. 

a földgázelosztó számára jogszabályokban, 

ÜKSZ-ben, üzletszabályzatban, 

rendszerhasználati szerződésben 

kötelezettségként előírt 

adatszolgáltatásokon túli adatok, 

információk, dokumentumok szolgáltatása, 

ideértve minden hiteles formában csak az 

engedélyesnél rendelkezésre álló hiteles 

dokumentummásolat (különösen számla, 

tervrajz, térkép) készítését, minden 

közműegyeztetéshez szükséges papíralapú 

vagy elektronikus térképmásolat, 

helyszínrajz, szelvény kiadását, amelyek 

csak az engedélyesnél áll rendelkezésre, a 

távlehívható fogyasztásmérő berendezésből 

kinyerhető, a felhasználó 

földgázfogyasztására vonatkozó elszámolási 

alapadatokon felüli adatok felhasználó 

rendelkezésére bocsátását azonos mérési 

időszakra vonatkozóan, 12 hónapon belül a 

második alkalmat követően /8/2016 (X.13.) 

MEKH rendelet 14. § (1) af)/ 

Pszolgáltatás = Costmunkavégzés(1+propközv,saját) 

  

VI.1. 

A jogszabályokban, ÜKSZ-ben, 

üzletszabályzatban, rendszerhasználati 

szerződésben a földgázelosztó számára 

kötelezettségként előírt adatszolgáltatáson 

túli adatok, információk szolgáltatása, 

valamint a távlehívható fogyasztásmérő 

berendezésből kinyerhető, a felhasználó 

földgázfogyasztására vonatkozó elszámolási 

alapadatokon felüli adatok felhasználó 

rendelkezésére bocsátását azonos mérési 

ráfordított idő * óradíj 
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időszakra vonatkozóan, 12 hónapon belül a 

második alkalmat követően (7) 

VI.2. Közmű adategyeztetés 

 

  

  
Közmű adategyeztetés, egyetértési nyilatkozat 

díja 

Pszolgáltatás = Costmunkavégzés(1+propközv,saját) + 

∑Costanyag,i(1 + propközv,anyag,i) 

ráfordított idő * óradíj + a felmerülő 

költségek 

 

a felmerülő anyagköltség külön kerül 

kiszámlázásra 

VII. 

a nem a földgázelosztó tulajdonában lévő 

csatlakozóvezetéken, fogyasztói vezetéken 

vagy felhasználói berendezésben észlelt 

gázszivárgás vagy egyéb veszélyhelyzet 

feltárása és elhárítása, valamint a 

szolgáltatás visszaállítása, ha a hiba 

bizonyíthatóan a felhasználó tevékenysége 

miatt keletkezett, /8/2016 (X.13.) MEKH 

rendelet 14. § (1) ag)/ 
(6), (7)

 

Pszolgáltatás = (Costkiszállás + 

Costmunkavégzés)(1+propközv,saját) + 

∑Costanyag,i(1 + propközv,anyag,i) 

+∑Costszolgáltatás,i(1 + propközv,szolg,i) 

ráfordított idő * óradíj + a felmerülő 

költségek 

 

a kiszállási díj külön kerül felszámításra 

 

a felmerülő anyagköltség és igénybevett 

szolgáltatások költsége külön kerülnek 

kiszámlázásra 
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VIII. 

egy felhasználási helyre vonatkozó 

felhasználói csatlakozási terv felülvizsgálata, 

illetve műszaki biztonsági ellenőrzés naptári 

évenként a második alkalmat követően, 

/8/2016 (X.13.) MEKH rendelet 14. § (1) 

ah)./ 
(7)

 

Pszolgáltatás = Costmunkavégzés(1+propközv,saját) 

ráfordított idő * óradíj 

IX. 

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. 

törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. 

(XII. 19.) Korm. rendelet, a gázelosztó 

vezetékek biztonsági követelményeiről és a 

Gázelosztó Vezetékek Biztonsági 

Szabályzata közzétételéről szóló 80/2005. (X. 

11.) GKM rendelet szerinti műszaki-

biztonsági illetve szakmai felügyelet 

biztosítása, /8/2016 (X.13.) MEKH rendelet 

14. § (1) ai)./  
(7)

 

  

IX.1. 

Üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása, 

földgázelosztó-vezeték biztonsági övezetében 

végzett munka (pl. feltárás, takarás) szakmai 

felügyelete 

Pszolgáltatás = (Costkiszállás + 

Costmunkavégzés)(1+propközv,saját) 

ráfordított idő * óradíj 

 

a kiszállási díj külön kerül felszámításra 

IX.2. 

Földgázelosztó-vezeték nyomvonalának és 

biztonsági övezetének kijelölése egyedi 

kivitelezői igény alapján  

    

IX.2.1. Kitűzési alapdíj Pszolgáltatás = ∑Costszolgáltatás,i(1 + 

propközv,szolg,i) 
az igénybevett külső szolgáltatás díja 

IX.2.2. Kitűzési pontok díja 

X. 

Földgázminőség ellenőrzésével kapcsolatos 

szolgáltatás, ha az ellenőrzés alapján a 

földgáz minősége megfelelő /8/2016 (X.13.) 

MEKH rendelet 14. § (1) aj)./  (7) 

Pszolgáltatás = (Costkiszállás + 

Costmunkavégzés)(1+propközv,saját) 

ráfordított idő * óradíj 

 

a kiszállási díj külön kerül felszámításra 

B. 
a felhasználó szerződésszegése esetén a 

földgázelosztó által kezdeményezett 

szabálytalan vételezés vagy egyéb 
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szerződésszegés megszüntetése kapcsán 

felmerült műszaki és egyéb szolgáltatások, 

ideértve a nem a földgázelosztó 

tulajdonában lévő csatlakozóvezetéken, 

fogyasztói vezetéken vagy felhasználói 

berendezésben észlelt gázszivárgás vagy 

egyéb veszélyhelyzet feltárása és elhárítása. 

/8/2016 (X.13.) MEKH rendelet 14. § (1) b)./  

XI. 

a felhasználó szerződésszegése esetén a 

földgázelosztó által kezdeményezett 

szabálytalan vételezés vagy egyéb 

szerződésszegés megszüntetése kapcsán 

felmerült műszaki és egyéb szolgáltatások, 

ideértve a nem a földgázelosztó 

tulajdonában lévő csatlakozóvezetéken, 

fogyasztói vezetéken vagy felhasználói 

berendezésben észlelt gázszivárgás vagy 

egyéb veszélyhelyzet feltárása és elhárítása. 

(7) 

    

  

Szabálytalan vételezés vagy szerződésszegés 

megszüntetése (mérőcserére nem kerül sor) 

Pszolgáltatás = (Costkiszállás + 

Costmunkavégzés)(1+propközv,saját) 

ráfordított idő * óradíj 

 

a kiszállási díj külön kerül felszámításra 

  

G6 alatt fogyasztás mérő berendezés 

(lemezházas) esetén 

  

G10-G25 fogyasztás mérő berendezés 

(lemezházas) esetén 

  

G40-G65 fogyasztás mérő berendezés 

(lemezházas) esetén 

  

G100 fogyasztás mérő berendezés 

(lemezházas) esetén 

  G 250 alatti mérő berendezés  (turbinás) esetén 

  

G 250 - G 500 mérő berendezés  (turbinás) 

esetén 
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G 500 - G 1000 mérő berendezés (turbinás) 

esetén 

  

G 1000 - G 5000 mérő berendezés  (turbinás) 

esetén 

  

G 5000 felett mérő berendezés  (turbinás) 

esetén 

  

G 100 alatt mérő berendezés (forgódugattyús) 

esetén 

  

G 100 - G 200 mérő berendezés 

(forgódugattyús) esetén 

  

G 200 - G 500 mérő berendezés 

(forgódugattyús) esetén 

  

G 500 - G 1000 mérő berendezés  

(forgódugattyús) esetén 

  

G 1000 - G 5000 mérő berendezés 

(forgódugattyús) esetén 

  

G 5000 feletti mérő berendezés 

(forgódugattyús) esetén 

C. 

a 13/2016 (XII.20.)MEKH rendelet 2. számú 

melléklet alapján 
    

XII. Kiszállási díj 
Costkiszállás = ∑i(Costútiköltség + Costkiszállási idő 

alatti személyi)i 

(gépjármű üzemeltetési költség + 

végrehajtáshoz szükséges létszám * útidő 

*szerelői óradíj) 
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XIII. 
munkaidőn túli visszakapcsolás /17/2013. 

(IV. 30.) 9 § (4)/ 
(9)

 

munkanapon: Pszolgáltatás * 1,5  

munkaszüneti napon: Pszolgáltatás * 2 

munkanapon: díjtétel * 1,5 

munkaszüneti napon: díjtétel * 2 

 

Ha a külön díjas szolgáltatás elvégzésére 

veszélyhelyzet elhárítása miatt vagy külön 

megállapodás alapján a felhasználó 

kérésére az engedélyes hivatalos 

munkaidején kívül kerül sor, a külön díj 

mértéke legfeljebb a szolgáltatás * 1,5, a 

munkaszüneti napon végzett tevékenység 

esetében a külön díj mértéke legfeljebb a 

szolgáltatás*2 

 

(1) a pontossági és szerkezeti vizsgálat árai tartalmazzák a szakértői vizsgálat és a vizsgálatra szállíttatás költségét is. 

 

(2) ingyenes, ha a szolgáltatás igénybe vevője szociálisan rászoruló fogyasztó. A díjtétel tartalmazza a munkadíjat, valamint a kétféle fogyasztásmérő berendezés 

nyilvántartási értékének a különbözetét. 

 

(3) ingyenes, ha a szolgáltatás igénybe vevője szociálisan rászoruló fogyasztó, de egyéb esetekben, ha a földgázelosztó a szolgáltatás nyújtása során felszámolta a 

kétféle fogyasztásmérő berendezés nyilvántartási értékének különbözetét, akkor a díjat csökkenteni kell a kétféle fogyasztásmérő berendezés nyilvántartási értékének 

különbözetével. 

 

(4) a tevékenység a műszaki alkalmassági ellenőrzést is magában foglalja 

 

(5) ingyenes a felhasználó részére, ha arra a felhasználó személyében történő változással összefüggésben kerül sor. 

 

(6) a ráfordított időn túl felmerülő költségek külön kerülnek kiszámlázásra 

 

(7)  azon esetekben, ami 
(7) 

indexszel került jelölésre a ráfordított idő kerül kiszámlázásra 7.065 Ft-os óradíjjal minden megkezdett negyed óra számításra kerül 

annyiszor, ahány munkatárs a külön díjas szolgáltatás nyújtásában közreműködött 

 

(8) kiszállási díj annyiszor és annyi résztvevőre vonatkozóan kerül kiszámlázásra, ahányszor az adott munka elvégzéshez szükséges volt kiszállásra. Kiszállási díj 

számlázandó a díjtételjegyzék I.3., III., IV.1., IV.3., V., VII., IX., X., XI., XIII. pontjában szereplő tételekhez. 

 

(9)  Ha a külön díjas szolgáltatás elvégzésére veszélyhelyzet elhárítása miatt vagy külön megállapodás alapján a felhasználó kérésére az engedélyes hivatalos 

munkaidején kívül kerül sor, a külön díj mértéke legfeljebb Pszolgáltatás*1,5, a munkaszüneti napon végzett tevékenység esetében a külön díj mértéke legfeljebb 

Pszolgáltatás*2 
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A külön díjas szolgáltatások díjának (Pszolgáltatás) meghatározása: 

 
ahol 

Costkiszállás a külön díjas szolgáltatás végrehajtása érdekében felmerült kiszállás(ok) költsége 

(Ft) (1 fő esetén a kiszállási díj 4220 Ft, két fő esetén 5745 Ft) 

ahol Costkiszállás = i(Costútiköltség + Costkiszállási idő alatti személyi )i 

ahol a szolgáltatás végrehajtása során alkalmanként kell meghatározni: 

Costútiköltség a kiszállás során felmerülő utazási költséget (Ft), amelynek kiszámítása során a 

gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek számolhatóak el. A földgázelosztó a 

tulajdonában lévő, vagy bérelt (lízingelt) gépjárműve(i) beszerzési, fenntartási, karbantartási, 

javítási, valamint üzemanyag-költségeit a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a 

továbbiakban: Sztv.) előírásának megfelelően kizárólag szabályszerűen kiállított számlák 

alapján (üzemanyag-költségnél a felhasználást alátámasztó útnyilvántartás alapján) 

érvényesítheti, 

Costkiszállási idő alatti személyi a kiszállás ideje alatt felmerülő személyi költséget (Ft), amelynek 

kiszámítása során a kiszállás ideje alatt a kiszállásban részt vevő, a szolgáltatás elvégzéséhez 

szükséges, a földgázelosztó saját alkalmazásában álló munkavállalók személyi költsége 

számolható el. 

ahol Costkiszállási idő alatti személyi = pátlagos óra * Nmin,szolg * tkiszállás 

ahol 

pátlagos óra az egy főre jutó, elismert átlagos órai iparági munkaerőköltség (4028 Ft/fő/óra),  

Nmin,szolg a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges minimális létszám (fő), amelynek értéke 1, 

amelytől az engedélyes csak megfelelően alátámasztott szakmai indokok esetén térhet el, 

amelyet a szolgáltatási díj megállapítása során köteles írásban is dokumentálni 
tkiszállás a külön díjas szolgáltatások végrehajtása érdekében felmerült átlagos kiszállási 

időtartam (0,36 óra), melynek meghatározása során a tárgyévet megelőző naptári évben a 

szolgáltatás elvégzéséhez szükséges kiszállási idők éves átlaga került figyelembe vételre 

Costmunkavégzés a külön díjas szolgáltatás végrehajtása érdekében felmerült munkavégzés 

költsége (Ft) 

ahol Costmunkavégzés = pátlagos munkaóra * tmunkaidő 

ahol 

pátlagos munkaóra az egy főre jutó, elismert átlagos munkaórai munkaerőköltség (7065 

Ft/munkaóra),  

tmunkaidő a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges munkaidő (munkaóra), amelynek maximális 

értékét a Hivatal országosan egységesen határozza meg, a konkrét értéket az Áralkalmazási 

rendelet 65. §-ának megfelelően kell meghatározni.  
propközv,saját a földgázelosztó saját alkalmazásban álló munkavállalóval történő teljesítése 

esetén felmerülő közvetett költségeket elismerő költséghányad (%), amelyet a földgázelosztó 

a gázévre vonatkozóan évente határoz meg szolgáltatásonként az egyes szolgáltatásokhoz 

kapcsolódó közvetett költségek mértékének számviteli alátámasztásával, legfeljebb a hatósági 

maximális értékig (5%). Az alkalmazott érték 0%. 
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Costanyag,i a külön díjas szolgáltatás végrehajtása során felhasznált (ideértve a beépítésre 

kerülő eszközöket is) i-edik anyag költsége (Ft), amelyet a földgázelosztó tételesen köteles 

bemutatni a díj meghatározása során, 

propközv,anyag,i a földgázelosztónak a szolgáltatás során felhasznált i-edik anyag biztosítása 

során felmerülő közvetett költségeket elismerő költséghányad (%), amelyet az engedélyes a 

gázévre vonatkozóan évente határoz meg anyagonként (anyagcsoportonként) a felmerülő 

beszerzési és raktározási költségek mértékének számviteli alátámasztásával, legfeljebb a 

hatósági maximális értékig (2%). Az alkalmazott érték 0%. 

Costszolgáltatás,i a külön díjas szolgáltatás végrehajtása során igénybevett i-edik szolgáltatás 

költsége (Ft), propközv,szolg,i a földgázelosztónak a szolgáltatás során felhasznált i-edik 

szolgáltatás igénybevétele során felmerülő közvetett költségeket elismerő költséghányad (%), 

amelyet a földgázelosztó a gázévre vonatkozóan évente határoz meg szolgáltatásonként 

(szolgáltatáscsoportonként) a felmerülő beszerzési költségek mértékének számviteli 

alátámasztásával, legfeljebb a hatósági maximális értékig (1%). Az alkalmazott érték 0%. 

 


