
 
 
 

TÁJÉKOZTATÁS 
 
 

az elosztó által külön díj ellenében végzett szolgáltatásokról és az azokhoz 
kapcsolódó 2018. január 1-től hatályos díjakról, 

 
a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak 

alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet 43. § (1) bekezdése, 
valamint a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak 

mértékéről szóló 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet 4. melléklete szerint 
 
 
 
 

1. Felhasználó, engedélyes vagy kiserőmű igénye alapján végzett 
szolgáltatások és azok díjai 

 

Tevékenység Szolgáltatás 

díja 

ÁFA 

(27 %) 

Összesen 

1. Fogyasztásmérő berendezés hitelességének lejárta miatti csere 

kivételével a fogyasztásmérő berendezés mérésügyi 

felülvizsgálata, beleértve a szakértői vizsgálat és a vizsgálatra 

szállíttatás költségét 

6838 1846 8684 

2. Előre fizetős fogyasztásmérő berendezés felszerelése vagy nem 

előre fizetős fogyasztásmérő berendezésnek előre fizetős 

fogyasztásmérő berendezésre történő cseréje 

6838 1846 8684 

3. Előre fizetős fogyasztásmérő berendezésnek nem előre fizetős 

fogyasztásmérő berendezésre történő cseréje 

6838 1846 8684 

4. A felhasználó villamosenergia-ellátásba való visszakapcsolása, 

ha a kikapcsolásra a felhasználó szerződésszegése miatt került 

sor 

6837 1846 8683 

5a. Számlamásolat készítése esetén azonos számlánként, készpénz-

átutalási megbízások pótlása esetén ugyanazon számlához 

tartozó készpénz-átutalási megbízásonként a második alkalmat 

követően, ha a felhasználó személyesen veszi át a másolatot 

342 92 434 



5b. Számlamásolat készítése esetén azonos számlánként, készpénz-

átutalási megbízások pótlása esetén ugyanazon számlához 

tartozó készpénz-átutalási megbízásonként a második alkalmat 

követően, ha a felhasználó a másolatot postai kézbesítéssel kéri 

684 185 869 

6. Rendkívüli leolvasás felhasználási helyenként felszámítva 5128 1385 6513 

7. A távlehívható fogyasztásmérő-berendezésből kinyerhető, a 

felhasználó villamosenergia-fogyasztására vonatkozó, 

elszámolási alapadatokon – negyedórás mért adatok vagy 

mérőállások – felüli adatok rendelkezésre bocsátása azonos 

mérési időszakra vonatkozóan 12 hónapon belül a második 

alkalmat követően 

1709 461 2170 

8. Az elosztó kezelésében lévő kisfeszültségű szabadvezeték-

hálózaton végzett feszültségmentesítés és feszültség alá helyezés 

5812 1569 7381 

9. Az elosztó kezelésében lévő kisfeszültségű földkábel-hálózaton 

végzett feszültségmentesítés és feszültség alá helyezés 

6838 1846 8684 

10. Az elosztó kezelésében lévő középfeszültségű szabadvezeték-

hálózaton végzett feszültségmentesítés és feszültség alá helyezés 

10256 2769 13025 

11. Az elosztó kezelésében lévő középfeszültségű földkábel-

hálózaton végzett feszültségmentesítés és feszültség alá helyezés 

13675 3692 17367 

 

12. Egy felhasználási helyre vonatkozó felhasználói csatlakozási 

terv felülvizsgálata naptári évenként a második alkalmat 

követően 

1709 461 2170 

13. A felhasználási helyen hibaelhárítás céljából történő 

megjelenés esetében, ha a hiba a csatlakozási pont után, a 

felhasználói berendezésben van 

5128 1385 6513 

14. A kiserőművi csatlakozási igénylőtől – a háztartási méretű 

kiserőmű kivételével – a csatlakozásra vonatkozó 

igénybejelentésre vonatkozó tájékoztató elkészítéséért 

(kiserőművenként) 

136752 36923 173675 

15. A kiserőművi csatlakozást igénylőtől – a háztartási méretű 

kiserőmű kivételével – a csatlakozásra vonatkozó 

megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálatáért 

(kiserőművenként) 

170940 46154 217094 

16. A kiserőművi csatlakozást igénylőtől – a háztartási méretű 

kiserőmű kivételével – a csatlakozásra vonatkozó csatlakozási 

terv felülvizsgálatáért (kiserőművenként) 

170940 46154 217094 

 
  



2. Felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végezhető 
szolgáltatások és azok díjai 

 

2.1. Sérült, rongált készülékek cseréje 

 
 

Tevékenység Szolgáltatás 

díja 

ÁFA 

(27 %) 

Összesen 

1. Egyfázisú fogyasztásmérő berendezés külső behatásból eredő 

sérülés, rongálódás miatti cseréje, amennyiben az a felhasználó 

kizárólagos őrizetében van, vagy annak felszerelése, és a 

felhasználó részére történt átadása során az elosztó minden 

vonatkozásában a jogszabályban és az üzletszabályzatban 

foglaltak szerint járt el 

11966 3231 15197 

2. Többfázisú fogyasztásmérő berendezés külső behatásból eredő 

sérülés, rongálódás miatti cseréje, amennyiben az a felhasználó 

kizárólagos őrizetében van, vagy annak felszerelése, és a 

felhasználó részére történt átadása során az elosztó minden 

vonatkozásában a jogszabályban és az üzletszabályzatban 

foglaltak szerint járt el 

14699 3969 18668 

3. Első túláramvédelmi készülék, külső behatásból eredő sérülés, 

rongálódás miatti cseréje, amennyiben az a felhasználó 

kizárólagos őrizetében van, vagy annak felszerelése, és a 

felhasználó részére történt átadása során az elosztó minden 

vonatkozásában a jogszabályban és az üzletszabályzatban 

foglaltak szerint járt el 

7521 2031 9552 

4. Időprogram-kapcsoló vagy kapcsolóóra külső behatásból eredő 

sérülés, rongálódás miatti cseréje, amennyiben az a felhasználó 

kizárólagos őrizetében van, vagy annak felszerelése, és a 

felhasználó részére történt átadása során az elosztó minden 

vonatkozásában a jogszabályban és az üzletszabályzatban 

foglaltak szerint járt el 

11966 3231 15197 

5. Hangfrekvenciás vagy rádiófrekvenciás központi vezérlés 

vevőkészüléke külső behatásból eredő sérülés, rongálódás miatti 

cseréje, amennyiben az a felhasználó kizárólagos őrizetében van, 

vagy annak felszerelése, és a felhasználó részére történt átadása 

során az elosztó mindenben vonatkozásában a jogszabályban és 

az üzletszabályzatban foglaltak szerint járt el 

11966 3231 15197 



6. Mágneskapcsoló külső behatásból eredő sérülés, rongálódás 

miatti cseréje, amennyiben az a felhasználó kizárólagos 

őrizetében van, vagy annak felszerelése, és a felhasználó részére 

történt átadása során az elosztó minden vonatkozásában a 

jogszabályban és az üzletszabályzatban foglaltak szerint járt el 

14700 3969 18669 

 
 

2.2. Egyéb szolgáltatások 

Tevékenység Szolgáltatás 

díja 

ÁFA 

(27 %) 

Összesen 

1. Az elosztó által kibocsátott nem könyvelt küldeményként 

küldött fizetési felszólítás 

171 46 217 

2. Az elosztó által kibocsátott tértivevényes küldeményként 

küldött kikapcsolási értesítő 

513 139 652 

3. A villamosenergia-ellátásból való kikapcsolás 6837 1846 8683 
 
 

2.3. Egyeztetett időpont be nem tartása 

Tevékenység Szolgáltatás 

díja 

ÁFA 

(27 %) 

Összesen 

1. Ha a felhasználó előzetes értesítése és az előzetes időpont-

egyeztetés ellenére a felhasználó által megrendelt külön díjas 

szolgáltatás teljesítésére a felhasználó hibájából nem kerül sor, 

az elosztó jogosult díj felszámítására. (Ha a felhasználó a 

szolgáltatást az egyeztetett időpont előtt legalább az egyeztetett 

időpontot megelőző munkanap 16 óráig lemondja, a felhasználó 

mentesül a megrendelt tevékenység díjának és jelen díj 

megfizetése alól) 

3419 923 4342 

 
 


