
Hirdetmény 

a 2017. 01. 01-től alkalmazandó külön díjakról 

 

A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 

13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet 4. § (1) d) pontjában előírt kötelezettségeknek 

megfelelően az EON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. és a Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt., 

mint földgázelosztói engedélyesek közzéteszik a külön díjas szolgáltatások körét és a 2017. 

január 01-től alkalmazandó külön díjakat. 

A külön díjas szolgáltatások körét, díjait a következő jogszabályok szabályozzák: 

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

meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X.13.) MEKH rendelet, 

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

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

- A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről 

szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet. 

A földgázelosztó az alábbi szolgáltatásokért szedhet külön díjat a felhasználótól: 

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 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, 

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 szolgáltatások ellenértékeként fizetendő díj mértékét a földgázelosztó a 16/2016 (XII. 20.) 

MEKH rendeletével összhangban a szolgáltatásokkal összefüggő kiszállási díj, a saját 

dolgozói munkavégzés költsége, a beépítésre kerülő anyagok és a szolgáltatással kapcsolatban 

igénybe vett (közvetített) szolgáltatások költségének alapul vételével határozza meg. 

Munkavégzés költsége: A tevékenység végzésére fordított idő és a rezsióradíj szorzata. A 

saját dolgozói munkavégzés költségének meghatározása során alkalmazható óradíj: 7.065 

Ft/óra + ÁFA. 

Kiszállási díj költsége: a gépjármű üzemeltetésével és a kiszállás ideje alatt a kiszállásban 

résztvevő munkavállalók személyi költsége 

Anyagköltség: A munkavégzés során felhasználásra, beépítésre kerülő anyagok értéke. 



 

2017. 01. 01-től hatályos díjak: 

 

    
  

nettó 

díjtétel 
ÁFA 

bruttó 

díjtétel 

  

a 8/2016 (X.13.) MEKH rendelet, a 11/2016 (XI.14.) 

MEKH rendelet, valamint a 13/2016 (XII.20.) MEKH 

rendelet alapján szedhető díjak       

  

I. 

A fogyasztásmérő berendezés hitelességének lejárta miatti 

cseréjének kivételével a fogyasztásmérő berendezés 

mérésügyi felülvizsgálata, ideértve a szakértői vizsgálat és 

a vizsgálatra szállítatás költségét /8/2016 (X.13.) MEKH 

rendelet 14. § (1) aa)./ 
(1)

 
        

I.1. 

Reklamált fogyasztás mérő berendezés pontossági 

bevizsgálása         

  G4                  14 725 3 976 18 701 

   G6 - G65   24 130 6 515 30 645 

  Forgódugattyús fogyasztás mérő berendezés G16-G650   12 000 3 240 15 240 

  Turbinás fogyasztás mérő berendezés G65-G2500   12 000 3 240 15 240 

  Térfogatkorrektor   4 500 1 215 5 715 

I.2. 

Reklamált fogyasztás mérő berendezés szerkezeti 

bevizsgálása         

  G 4- G65   24 130 6 515 30 645 

  Forgódugattyús fogyasztás mérő berendezés G16-G650   12 000 3 240 15 240 

  Turbinás fogyasztás mérő berendezés G65-G2500   12 000 3 240 15 240 

  Térfogatkorrektor   12 000 3 240 15 240 



I.3. 
Fogyasztás mérő berendezés le- és felszerelés a díjhoz a XII. pontban szereplő kiszállási díj külön 

számlázásra kerül. 

  G6 alatt fogyasztás mérő berendezés    7 064 1 907 8 971 

  G10-G25 fogyasztás mérő berendezés    7 064 1 907 8 971 

  G40-G65 fogyasztás mérő berendezés   17 659 4 768 22 427 

  G100 fogyasztás mérő berendezés    24 723 6 675 31 398 

  Forgódugattyús és turbinás fogyasztás mérő berendezés      21 191 5 722 26 913 

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)

 

        

  
Előre fizetős fogyasztás mérő berendezés felszerelése    67 907 18 335 86 242 

  

Nem előre fizetős fogyasztás mérő berendezés előre fizetős 

fogyasztásmérőre való cseréje (fogyasztás mérő berendezés le 

és felszerelés díj) 

  67 907 18 335 86 242 

III. 

előre fizetős fogyasztás mérő berendezés nem előre fizetős 

fogyasztásmérő berendezésre történő cseréje /8/2016 

(X.13.) MEKH rendelet14. § (1) ac)./ 
(3)

   7 064 1 907 8 971 

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)., 11/2016 (XI.14.) 59. §/ 
(4)

 
        



IV.1. 

a földgázelosztási szolgáltatásnak a GET 16 § (1) 

bekezdése alapján indokolt felfüggesztése, valamint a 

felhasználó szerződésszegése miatt a földgázellátásból való 

jogszerű kikapcsolása /11/2016 (XI.14.) MEKH rendelet 59 

§/ és a felhasználónak a földgázellátásból való jogszerű 

kikapcsolás utáni visszakapcsolás /8/2016 (X.13.) MEKH 

rendelet 14. § (1) 4./ 
(4)

 

a ki és visszakapcsolás díja egyszerre kerül 

kiszámlázására a visszakapcsolás megrendelésekor. 

Mivel a ki és visszakapcsolás díja időben eltérő ezért 

a kiszállás díja mindkét tevékenységhez külön 

számlázandó.  

  G6 alatt fogyasztás mérő berendezés le-és felszerelés   21 191 5 722 26 913 

  G10-G25 fogyasztás mérő berendezés le-és felszerelés   21 191 5 722 26 913 

  G40-G65 fogyasztás mérő berendezés le-és felszerelés   38 850 10 490 49 340 

  G100 fogyasztás mérő berendezés le-és felszerelés   67 106 18 119 85 225 

  

Turbinás és forgódugattyús gázfogyasztás mérő berendezés le-

és felszerelés   67 106 18 119 85 225 

  előre fizető mérő esetén   21 191 5 722 26 913 

  

közterületi zárás/főelzáróval elzárás és közterületi 

nyitás/főelzáró visszanyitás   
21 191 

5 722 26 913 

  Nyomásszabályozó le és felszerelés 100 m3/h alatt   21 191 5 722 26 913 

  

elosztó-, leágazó vagy csatlakozó vezeték levágása és az élő 

vezeték ledugózása (földmunka, burkolatbontás nélkül) 
(6)

 és a 

vezeték visszakötés (földmunka, burkolathelyreállítás nélkül) 
(6)

   28 255 7 629 35 884 

  

elosztó-, leágazó vagy csatlakozó vezeték levágása és az élő 

vezeték ledugózása (földmunkával, burkolatbontással) 
(6), (7)

 és 

a vezeték visszakötés (földmunkával, burkolathelyreállítással)
 

(6), (7)
 óradíj  7 065 1 908 8 973 

IV.2. Felszólítási díj          



  

nem könyvelt küldeményként küldött fizetési felszólítás díja   

18 Ft/oldal 

+ 

levélpostai 

küldemény 

díja 

5 

23 

  

tértivevényes küldeményként küldött kikapcsolási értesítő díja   

18 Ft/oldal 

+ 

levélpostai 

küldemény 

díja 

5 

23 

IV.3. 

a felhasználó általi vételezés szüneteltetése vagy 

fogyasztásmérő berendezés újbóli üzembe helyezése esetén 

indokolt műszaki beavatkozás  

a díjhoz a XII. pontban szereplő kiszállási díj külön 

számlázásra kerül. 

IV.3.1. felhasználó általi vételezés szüneteltetése         

  G4-G6 fogyasztásmérő berendezés leszerelése   7 064 1 907 8 971 

  G10-G25 fogyasztásmérő berendezés leszerelése   7 064 1 907 8 971 

  G40-G65 fogyasztás mérő berendezés leszerelése   10 595 2 861 13 456 

  G100 fogyasztás mérő berendezés leszerelése   14 128 3 815 17 943 

  

Forgódugattyús és turbinás fogyasztásmérő berendezés 

leszerelése   14 128 3 815 17 943 

  Nyomásszabályozó leszerelés 100 m3/h alatt   7 064 1 907 8 971 

  

elosztó-, leágazó vagy csatlakozó vezeték levágása és az élő 

vezeték ledugózása (földmunka, burkolatbontás nélkül) 
(6)

   14 128 3 815 17 943 

  közterületi zárás/főelzáróval történő lezárás   14 128 3 815 17 943 

  

gázfogyasztó készülék lezárása (leszerelés, dugózás) 

készülékenként    2 826 763 3 589 



IV.3.2. 

Szüneteltetés megszüntetése vagy fogyasztásmérő 

berendezés újbóli üzembe helyezése esetén indokolt 

műszaki beavatkozás          

  G4-G6 fogyasztásmérő berendezés felszerelése   7 064 1 907 8 971 

  G10-G25 fogyasztásmérő berendezés felszerelése   14 128 3 815 17 943 

  G40-G65 fogyasztás mérő berendezés felszerelése   28 255 7 629 35 884 

  G100 fogyasztás mérő berendezés felszerelése   52 978 14 304 67 282 

  

Forgódugattyús és turbinás fogyasztásmérő berendezés 

felszerelése   52 978 14 304 67 282 

  Nyomásszabályozó felszerelés 100 m3/h alatt   7 064 1 907 8 971 

  

vezeték visszakötés (földmunka, burkolathelyreállítás nélkül) 
(6)

   14 128 3 815 17 943 

  közterületi nyitás/főelzáró visszanyitás   7 064 1 907 8 971 

  gázfogyasztó készülék újbóli bekapcsolása   2 826 763 3 589 

IV.3.3. felhasználó általi vételezés megszüntetése 

A felhasználó megrendelésére végrehajtott 

beavatkozás során az elosztói tulajdonú eszközök 

leszerelésre kerülnek, az ingatlan gázellátását 

biztosító leágazó/csatlakozó vezeték nem bonthatóan 

lezárásra kerül, a felhasználó berendezés bontásáról 

az ingatlan tulajdonosa gondoskodik, az ingatlanon 

maradó gázvezetéki végpont állagmegóvásával 

együtt.  

  G4-G6 fogyasztásmérő berendezés leszerelése   7 064 1 907 8 971 

  G10-G25 fogyasztásmérő berendezés leszerelése   7 064 1 907 8 971 

  G40-G65 fogyasztás mérő berendezés leszerelése   10 595 2 861 13 456 

  G100 fogyasztás mérő berendezés leszerelése   14 128 3 815 17 943 

  

Forgódugattyús és turbinás fogyasztásmérő berendezés 

leszerelése   14 128 3 815 17 943 



  Nyomásszabályozó leszerelés 100 m3/h alatt   7 064 1 907 8 971 

  

elosztó-, leágazó vagy csatlakozó vezeték levágása és az élő 

vezeték ledugózása (földmunka, burkolatbontás nélkül) 
(6)

   14 128 3 815 17 943 

  

tömblakásokban található felhasználási hely kikapcsolása fali 

vezeték levágással 
(7)

 óradíj  7 065 1 908 8 973 

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)

 

a díjhoz a XII. pontban szereplő kiszállási díj külön 

számlázásra kerül. 

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)/         



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 időszakra vonatkozóan, 12 hónapon belül a 

második alkalmat követően
 (7)

 óradíj  7 065 1 908 8 973 

VI.2. Közműegyeztetés         

  Szakági részletes helyszínrajz (1:500) -szelvény Ft/db 13 200 3 564 16 764 

  Szakági áttekintő helyszínrajz (1:4000) - szelvény Ft/db 5 900 1 593 7 493 

  Szakági részletes másolat A3 Ft/db 4 200 1 134 5 334 

  Szakági részletes másolat A4 Ft/db 2 200 594 2 794 

  Egyéb rajzmásolat kis méretű (A3, A4) Ft/db 550 149 699 

  Egyéb rajzmásolat nagy méretű (A0-ig) Ft/db 5 500 1 485 6 985 

  

Digitális részletes szakági nyomvonalrajz szabadvezetékről – 

(átadott nyomvonal km-enként, e-közmű adat nélkül) 
Ft/km 

16 670 4 501 21 171 

  

Digitális részletes szakági nyomvonalrajz szabadvezetékről – 

(átadott nyomvonal km-enként, e-közmű adattal együtt) 
Ft/km 

25 000 6 750 31 750 

  

Digitális részletes szakági nyomvonalrajz földkábelről, 

gázvezetékről – (átadott nyomvonal km-enként) 
Ft/km 

5 000 1 350 6 350 

  Közműegyeztetés, egyetértési nyilatkozat munkadíja
 (7)

 óradíj  7 065 1 908 8 973 

  Áttekintő térképszelvény külterületi 1:40000 pdf formátumban Ft/szelvény 22 200 5 994 28 194 

  Áttekintő térképszelvény belterületi 1:10000 pdf formátumban Ft/szelvény 4 600 1 242 5 842 

  

Internetes adatkérés (kozmuvek.hu honlapon keresztül 

történő adatkérés) esetén érvényes díjak (érintett terület 

nagysága szerint)   

  

    



  Összeghatár, mely felett az igényre egyedi árajánlat készül         

  Belterület nagyváros  esetén         

  0,5 hektár alatti területre vonatkozóan Ft/adatszolgáltatás 3 350 905 4 255 

  0,5-1 hektár közötti területre vonatkozóan Ft/hektár 6 700 1 809 8 509 

  1-2 hektár közötti területre vonatkozóan Ft/hektár 3 350 905 4 255 

  2 hektár feletti területre vonatkozóan Ft/hektár 2 680 724 3 404 

  Belterület város esetén         

  0,5 hektár alatti területre vonatkozóan Ft/adatszolgáltatás 3 350 905 4 255 

  0,5-1 hektár közötti területre vonatkozóan Ft/hektár 5 025 1 357 6 382 

  1-2 hektár közötti területre vonatkozóan Ft/hektár 2 513 679 3 192 

  2 hektár feletti területre vonatkozóan Ft/hektár 2 010 543 2 553 

  Belterület egyéb település esetén         

  0,5 hektár alatti területre vonatkozóan Ft/adatszolgáltatás 3 350 905 4 255 

  0,5-1 hektár közötti területre vonatkozóan Ft/hektár 3 350 905 4 255 

  1-2 hektár közötti területre vonatkozóan Ft/hektár 1 675 452 2 127 

  2 hektár feletti területre vonatkozóan Ft/hektár 1 340 362 1 702 

  Külterületen         

  0,5 hektár alatti területre vonatkozóan Ft/adatszolgáltatás 3 350 905 4 255 

  0,5-1 hektár közötti területre vonatkozóan Ft/hektár 2 680 724 3 404 

  1-2 hektár közötti területre vonatkozóan Ft/hektár 1 340 362 1 702 

  2 hektár feletti területre vonatkozóan Ft/hektár 1 072 289 1 361 

  Zártkertben         

  0,5 hektár alatti területre vonatkozóan Ft/adatszolgáltatás 3 350 905 4 255 

  0,5-1 hektár közötti területre vonatkozóan Ft/hektár 3 350 905 4 255 

  1-2 hektár közötti területre vonatkozóan Ft/hektár 1 675 452 2 127 

  2 hektár feletti területre vonatkozóan Ft/hektár 1 340 362 1 702 

  Jegyzőkönyv díja Ft/jegyzőkönyv 1 200 324 1 524 



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)

 óradíj  7 065 1 908 8 973 

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)

 
óradíj  7 065 1 908 8 973 

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   7 065 1 908 8 973 

IX.2. 

Földgázelosztó-vezeték nyomvonalának és biztonsági 

övezetének kijelölése egyedi kivitelezői igény alapján          

IX.2.1. Kitűzési alapdíj db 10 000 2 700 12 700 

IX.2.2. Kitűzési pontok díja db 1 000 270 1 270 



X. 

földgázminőség ellenőrzésével kapcsolatos szolgáltatás, ha 

az ellenőrzés alapján a földgáz minősége megfelelő /8/2016 

(X.13.) MEKH rendelet 14. § (1) aj)./    12 717 3 434 16 151 

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

Mérőleszerelés, új mérő visszaszerelés, tömörségi 

ellenőrzés, dokumentálás. A tételhez a XII. pontban 

szereplő kiszállási díj tétele minden egyes 

kiszálláshoz külön-külön számlázandó.  

  

Szabálytalan vételezés vagy szerződésszegés megszüntetése 

(mérőcserére nem kerül sor) 

 

4 239 1 145 5 384 

  Szerződésszegés megszüntetése (G4-G6 mérő cserével)   7 065 1 908 8 973 

  Szerződésszegés megszüntetése (G10-G25 mérő cserével)   7 065 1 908 8 973 

  Szerződésszegés megszüntetése (G40-G65 mérő cserével)   15 543 4 197 19 740 

  Szerződésszegés megszüntetése (G100 feletti mérő cserével)   18 369 4 960 23 329 

XII. Kiszállási díj (13/2016 (XII.20.) MEKH rendelet) 
(8)

         

  Kiszállási díj 1 főre alkalom 4 220 1 139 5 359 

  Kiszállási díj 2 főre alkalom 5 745 1 551 7 296 

XIII. munkaidőn túli visszakapcsolás 
(9) 

         

 
 

    

 

(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 nyilvtántartási 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)  a IV.1., VI.1., VII., VIII., IX.tételeknél, valamint azon esetekben, ami 
(7) 

indexszel került jelölésre a ráfordított idő 

kerül kiszámlázásra 7.065 Ft-os óradíjjal 

 

(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 

 

 


