
Árképzési szabályzat 2. számú függeléke
Gáz

Hatályos: 2017. július 1-től

Tétel Tevékenység/szolgáltatás megnevezése Mennyiségi 
egység

Nettó 
díjtétel

ÁFA
(27%)

Bruttó 
díjtétel

II.1. Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók számára

II.2.

Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók számára
A díj a tényleges időráfordítás alapján kerül kiszámlázásra, melyben időként minden 
megkezdett fél óra annyiszor kerül számításba vételre, ahány munkatárs a 
szolgáltatás nyújtásában közreműködött. A tételhez a kiszállási díj tétele (III. pont) 
minden egyes kiszálláshoz külön-külön számlázandó.

óra 9 200 Ft 2 484 Ft 11 684 Ft

III.1. Kiszállási díj 1 főre alkalom 4 220 Ft 1 139 Ft 5 359 Ft

III.2. Kiszállási díj 2 főre alkalom 5 745 Ft 1 551 Ft 7 296 Ft

IV.1

Társasház csatlakozó vezetékének műszaki-biztonsági felülvizsgálata: a csatlakozó 
vezetékről ellátott ingatlanok (fogyasztói főcsapok) számától (N) függően kerül a 
díjazás megállapításra
A csatlakozó vezetéken lévő fogyasztói főcsapok száma (N). A számlázandó díj N x 
0,2 óra, de minimum 0,5 óra.

óra 9 200 Ft 2 484 Ft 11 684 Ft

IV.2. Társasházi lakás tűzhely átalányos felhasználó berendezésének műszaki-biztonsági 
felülvizsgálata, a csatlakozó vezetéktől függetlenül db 4 600 Ft 1 242 Ft 5 842 Ft

V.1.

V.1.1 G-4 és G-6 gázmérő / 10 m3 /h gázterhelés alatt db 4 600 Ft 1 242 Ft 5 842 Ft
V.1.2 G-10 és G-16 gázmérő / 10 - 25 m3 /h gázterhelés db 9 200 Ft 2 484 Ft 11 684 Ft
V.1.3 G-25 és G-40 gázmérő/ 25 - 65 m3 /h gázterhelés db 18 400 Ft 4 968 Ft 23 368 Ft
V.1.4 G-65 gázmérő / 65 - 100 m3 /h gázterhelés db 36 800 Ft 9 936 Ft 46 736 Ft

V.1.5 Forgódugattyús és turbinás gázmérő / 100 - 500 m3 /h gázterhelés db 73 600 Ft 19 872 Ft 93 472 Ft

V.1.6 Forgódugattyús és turbinás gázmérő / 500 m3 /h gázterhelés felett db 110 400 Ft 29 808 Ft 140 208 Ft

V.2

V.2.1 140 kW névleges hőterhelés alatti készülék          db 2 300 Ft 621 Ft 2 921
V.2.2 140 kW névleges hőterhelés feletti készülék           db 4 600 Ft 1 242 Ft 5 842

VI.1.

A díj a tényleges időráfordítás alapján kerül kiszámlázásra, melyben időként minden 
megkezdett fél óra annyiszor kerül számításba vételre, ahány munkatárs a 
szolgáltatás nyújtásában közreműködött. A tételhez külön számlázandó a kiszállási 
díj (III. pont), valamint a felhasznált anyag költsége.

óra 9 200 Ft 2 484 Ft 11 684 Ft

VII.1. Rendkívüli leolvasás a kereskedő, ill. egyetemes engedélyes kérésére db 3 680 Ft 994 Ft 4 674 Ft

III. Kiszállási díj
A díj minden egyes kiszálláshoz külön-külön számlázandó.

I. Károkozás helyreállítása (Ptk. alapján)
Károkozással és a károkozás helyreállításával kapcsolatban felmerült költségek megtérítése az elosztói engedélyesnek.

VII. Rendkívüli leolvasás a kereskedő, ill. egyetemes engedélyes kérésére (Vhr. 26/A §, Ptk. 6:272 §)
A felhasználási helyen felszerelt mérőeszközök (gázmérő, térfogatkorrektor) egyszeri rendkívüli leolvasása mérési pontonként. Több felhasználási hely adott 
helyen egyidőben történő rendkívüli leolvasása egyedi kalkuláció alapján történik. (Abban az esetben szedhető díj, ha arra nem a mérőberendezés hibája miatt kerül sor 
) A tételhez a IX. pontban szereplő kiszállási díj tétele minden egyes kiszálláshoz külön-külön számlázandó. 

II. Műszaki biztonsági ellenőrzés (GET 89. § (3))
Ugyanez a díjtétel vonatkozik az ismételt, valamint a csatlakozó vezeték és felhasználói rendszer műszaki, biztonsági ellenőrzése felhasználó kérésére 6 hónapon túli 
szolgáltatás szüneteltetése esetére, visszakapcsolást megelőzően a 6 hónapon túli műszaki-biztonsági ellenőrzésre). A tételhez a kiszállási díj tétele (III. pont) minden 
egyes kiszálláshoz külön-külön számlázandó.

VI. Nem Földgáz elosztó tulajdonában lévő nyomásszabályozó cseréje (Ptk. alapján)
Az elszámolás alapja a kalkulált munkaidő ráfordítás, ami a alap-, és a beépített készülékektől függő változó munkaidőráfordításból áll. A tételhez a kiszállási díj tétele 
(III. pont) minden egyes kiszálláshoz külön-külön számlázandó.

A műszaki-biztonsági felülvizsgálat berendezés nagyságától függő alap-munkaidőráfordítás. 
Az alap-munkaidőráfordítás a felhasználó berendezésbe beépített gázmérő nagysága, vagy a  felhasználó berendezés összes beépített 
gázterhelése alapán kerül megállapításra.

A műszaki-biztonsági felülvizsgálat berendezésbe beépített készülékek számától (N), és teljesítményétől függően változó munkaidőráfordítás.
A felhasználó berendezésbe beépített készülékek száma, és névleges hőterhelése alapján kerül meghatározásra. 

A 11/2016 (XI. 14.) MEKH rendelet hatálya alá nem tartozó díjtételek

díjmentes

V. Mérővel rendelkező felhasználó berendezés, és a hozzá kapcsolódó csatlakozó vezeték  (a társasházi csatlakozó kivételével) műszaki-biztonsági 
felülvizsgálata (19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet)
Az elszámolás alapja a kalkulált munkaidő ráfordítás, ami a alap-, és a beépített készülékektől függő változó munkaidőráfordításból áll. A tételhez a kiszállási díj tétele 
(III. pont) minden egyes kiszálláshoz külön-külön számlázandó.

IV. Társasházak csatlakozó vezetéke, és társasházakban lévő mérő nélküli felhasználó berendezéseinek műszaki-biztonsági felülvizsgálata (MBF) (19/2012. 
(VII. 20.) NGM rendelet)
Az elszámolás alapja a kalkulált munkaidő ráfordítás. A tételhez a kiszállási díj tétele (III. pont) minden egyes kiszálláshoz külön-külön számlázandó.
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