Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása- 1. melléklet-Díjjegyzék

Földgázelosztói szolgáltatási tevékenységek
A külön díj ellenében végezhető tevékenységek körének és a külön díj összetevőinek meghatározása
A külön díjas szolgáltatások körét, díjait közvetlenül a következő határoza és jogszabályok szabályozzák:
▪ H2331/2021 az MVM Égáz-Dégáz Földgázhalózati Zrt. földgázelosztói engedélyes által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások 2021. október 1-jétől 2025. szeptember
30-ig alkalmazandó díjainak megállapítása tárgyú MEKH határozat (a továbbiakban: Határozat
▪ a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendeletben (a továbbiakban:
Keretrendelet),
▪ a földgáz rendszerhasználati díjak, a különdíjak és a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI.14.) MEKH rendelet (a továbbiakban: Áralkalmazási
rendelet), valamint
▪ számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.),
A Keretrendelet 16. § (1) bekezdés a) pontja és (1a) bekezdése alapján végzett (kivétel 16. § (1) bekezdés a) pont af) alpont) külön díjas tevékenységek esetében a külön díj
meghatározására vonatkozó képlet:
'𝑲ü𝒍ö𝒏𝒅í𝒋 = á𝒕𝒂𝒍á𝒏𝒚𝒅í𝒋 + ∑𝒂𝒏𝒚𝒂𝒈𝒌ö𝒍𝒕𝒔é𝒈 ∗ 𝟏 + 𝒌ö𝒛𝒗𝒆𝒕í𝒕𝒆𝒕𝒕𝒌ö𝒍𝒕𝒔é𝒈𝒉á𝒏𝒚𝒂𝒅𝒂𝒏𝒚𝒂𝒈 + ∑𝒊𝒈é𝒏𝒚𝒃𝒆𝒗𝒆𝒕𝒕𝒔𝒛𝒐𝒍𝒈á𝒍𝒕𝒂𝒕á𝒔 𝒌ö𝒍𝒕𝒔é𝒈𝒆 ∗
(𝟏 + 𝒌ö𝒛𝒗𝒆𝒕í𝒕𝒆𝒕𝒕𝒌ö𝒍𝒕𝒔é𝒈𝒉á𝒏𝒚𝒂𝒅𝒔𝒛𝒐𝒍𝒈 )

ahol
Az közvetett költséghányad maximális alkalmazható értékei:
- anyagköltség esetén (közvetÍtett költségháhyadanyag): 2%,
- igénybe vett szolgáltatás esetén (közvetÍtett költséghányadszolg): 1%.
Az átalánydíj mértéke az egyes tevékenységek esetében:

Átalánydíj

Keretrendelet hivatkozott alpontja szerinti tevékenység

Az átalánydíjon és az
igazolt anyagköltségen
felül tényköltségen
érvényesíthető ráfordítás

18 000 Ft

16. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont: a fogyasztásmérő berendezés
hitelességének lejárta miatti cseréjének kivételével a
fogyasztásmérő berendezés mérésügyi felülvizsgálata, ideértve a
szakértői vizsgálat és a vizsgálatra szállíttatás költségét,

indokoltan felmerült szakértői
költség

18 000 Ft

16. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont: előrefizetős fogyasztásmérő
felszerelése, nem előrefizetős fogyasztásmérő berendezés
előrefizetős fogyasztásmérő berendezésre történő cseréje,

18 000 Ft

16. § (1) bekezdés a) pont ac) alpont: előrefizetős fogyasztásmérő
berendezés nem előrefizetős fogyasztásmérő berendezésre történő
cseréje,

18 000 Ft

6 000 Ft

700 Ft

34 000 Ft

18 000 Ft

14 000 Ft

16. § (1) bekezdés a) pont ad) alpont: 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,
16. § (1) bekezdés a) pont ae) alpont: a fogyasztásmérő
berendezésnek az elosztóhálózat-használati szerződés alapján
történő leolvasásán felüli leolvasása - felhasználási helyenként
felszámítva,
16. § (1) bekezdés a) pont af) alpont: a földgázelosztó számára
jogszabályban, 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, 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,
16. § (1) bekezdés a) pont ag) alpont: 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,

indokoltan felmerült szakértői
költség

16. § (1) bekezdés a) pont ah) alpont: egy felhasználási helyre
vonatkozó felhasználói berendezés kiviteli tervének felülvizsgálata,
illetve műszaki biztonsági ellenőrzés naptári évenként a második
alkalmat követően,
16. § (1) bekezdés a) pont ai) alpont: a bányászatról szóló 1993. évi
XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm.
rendelet, a gáz csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések
és a telephelyi vezetékek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről
szóló 1/2020. (I. 13.) Korm. rendelet, a gázelosztó vezetékek
biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági
Szabályzata közzétételéről szóló 21/2018. (IX. 27.) ITM rendelet és
a csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a
telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre
és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és a
műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez
szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen
munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével
kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet
módosításáról szóló 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet szerinti műszakibiztonsági, illetve szakmai felügyelet biztosítása,

18 000 Ft

16. § (1) bekezdés a) pont aj) alpont: földgázminőség ellenőrzésével
kapcsolatos szolgáltatás, ha az ellenőrzés alapján a földgáz
minősége megfelelő

18 000 Ft

16. § (1a) bekezdés: a rendszerhasználó igénylése alapján a
felhasználónak a földgázellátásból való jogszerű kikapcsolása
esetén a kikapcsolás díját a rendszerhasználó fizeti meg a
földgázelosztó részére.

indokoltan felmerült szakértői
költség

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 a szolgáltatást legalább az egyeztetett időpont előtti munkanap 16 óráig lemondja, a felhasználó mentesül a külön díj megfizetése alól.
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A Keretrendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja alapján végzett külön díjas tevékenységek esetében a külön díj meghatározására vonatkozó képlet:

'𝑲ü𝒍ö𝒏𝒅í𝒋 = (𝒓𝒆𝒛𝒔𝒊ó𝒓𝒂𝒅í𝒋 ∗ ∑𝒎𝒖𝒏𝒂𝒌𝒊𝒅ő𝒔𝒛ü𝒌𝒔é𝒈𝒍𝒆𝒕 + 𝒌𝒊𝒔𝒛á𝒍𝒍á𝒔𝒊𝒅í𝒋 + ∑𝒂𝒏𝒚𝒂𝒈𝒌ö𝒍𝒕𝒔é𝒈 ∗ 𝟏 + 𝒌ö𝒛𝒗𝒆𝒕í𝒕𝒆𝒕𝒕𝒌ö𝒍𝒕𝒔é𝒈𝒉á𝒏𝒚𝒂𝒅𝒂𝒏𝒚𝒂𝒈 +
∑𝒊𝒈é𝒏𝒚𝒃𝒆𝒗𝒆𝒕𝒕𝒔𝒛𝒐𝒍𝒈á𝒍𝒕𝒂𝒕á𝒔 𝒌ö𝒍𝒕𝒔é𝒈𝒆 ∗ (𝟏 + 𝒌ö𝒛𝒗𝒆𝒕í𝒕𝒆𝒕𝒕𝒌ö𝒍𝒕𝒔é𝒈𝒉á𝒏𝒚𝒂𝒅𝒔𝒛𝒐𝒍𝒈 )

ahol
Rezsióradíj értéke: 8 000 Ft,
Kiszállási díj értéke: 2 000 Ft,
Az közvetett költséghányad maximális alkalmazható értékei:
- anyagköltség esetén (közvetÍtett költségháhyadanyag): 2%,
- igénybe vett szolgáltatás esetén (közvetÍtett költséghányadszolg): 1%, továbbá
Az egyes szükséges (rész)feladatok munkaidő szükségletének hatóságilag megadott értékei az alábbiak:
A Keretrendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja alapján végzett külön díjas tevékenységek: a felhasználó szerződésszegése esetén a földgázelosztó által kezdeményezett
szabálytalan vételezés vagy egyéb szerződésszegés megszüntetése kapcsán a földgázellátásból való jogszerű kikapcsolás, a szerződésszegés megszüntetésével
kapcsolatban felmerült további műszaki és egyéb szolgáltatások, ideértve a nem a földgázelosztó tulajdonában lévő csatlakozóvezetéken, fogyasztói vezetéken vagy
felhasználói berendezésben észlelt gázszivárgás vagy egyéb veszélyhelyzet feltárását és elhárítását, valamint a nem könyvelt küldeményként küldött fizetési felszólítást és a
tértivevényes küldeményként küldött kikapcsolási értesítőt.
A Keretrendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja alapján végzett külön díjas tevékenységek munkaidejének
maximális értékét az alábbi táblázat tartalmazza

Sorszám

Mérőtípus (teljesítmény m3/h) / munka típus

Munkaidő = egy munkatárs
munkavégzésre fordított
ideje*munkatársak száma
(óra)

Lemezházas gázmérők
1.

G 6 alatt

1,1

2.

G 10 – G 25

3,0

3.

G 40 - G 65

6,5

4.

G 100

12,0

5.

G 250 alatt

10,0

6.

G 250 - G 500

12,0

7.

G 500 - G 1000

16,0

8.

G 1000 - G 5000

24,0

9.

G 5000 felett

Turbinás gázmérők

26,0
Forgó dugattyús gázmérők

10.

G 100 alatt

6,0

11.

G 100 - G 200

8,5

12.

G 200 - G 500

12,0

13.

G 500 - G 1000

12,0

14.

G 1000 - G 5000

24,0

15.

G 5000 felett

26,0
Nyomásszabályozó le- és felszerelés, csere

16.

100 m3/h alatt

1,0
Szolgáltatás-felfüggesztés

17.

elosztó-, leágazó vagy csatlakozó vezeték levágása és az
élő vezeték ledugózása (földmunka, burkolatbontás nélkül)

3,0

18.

tömblakásokban található fogyasztási hely kikapcsolása
fali vezeték levágással

7,8

19.

közterületi zárás/főelzáróval történő lezárás

1,6

20.

lezárás zárótárcsa beépítésével 1,6-10 m3/h-ig

1,6

21.

fémes kizárás 16-100 m3/h

1,8

22.

fémes kizárás 100 m3/h felett

2,9

23.

plombálás 10 m3/h felett
gázfogyasztó készülék lezárása (leszerelés, ledugózás)
készülékenként
Ismételt üzembe helyezés

0,4

24.

1,8

27.

vezeték visszakötés (földmunka, burkolathelyreállítás
nélkül)
tömblakásokban található fogyasztási hely
visszakapcsolása fali vezeték összekötéssel
közterületi nyitás/főelzáró visszanyitás

1,8

28.

zárótárcsa eltávolítása 1,6-10 m3/h

1,6

29.

fémes visszanyitás 16-100 m3/h

2,8

30.

fémes visszanyitás 100 m3/h felett

3,5

31.

plomba eltávolítása 10 m3/h felett

1,8

32.

gázfogyasztó készülék újbóli bekapcsolása

0,4

25.
26.

3,0
7,8

A munkavégzés díján és a kiszállási átalánydíjon felül az indokoltan felmerült anyagköltség, valamint az indokoltan felmerült igénybe vett szolgáltatás költsége (ide értve a
szakértői költséget és a fizetési felszólítás/kikapcsolási értesítő mindenkori postai díját) érvényesíthető a szolgáltatás külön díjában, a megfelelő költséghányad felszámítása
mellett.
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MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.

MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. által alkalmazott külön díjas szolgáltatások

A felhasználó és a rendszerhasználó igénylése alapján a 8/2020 (VIII. 14.) MEKH rendelet III. fejezet 16. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont szerint
a fogyasztásmérő berendezés hitelességének lejárta miatti cseréjének kivételével a fogyasztásmérő berendezés mérésügyi felülvizsgálata,
ideértve a szakértői vizsgálat és a vizsgálatra szállíttatás költségét.
Díjtétel
Megnevezés

Gázfogyasztás ellenőrzése szerződött partnerrel (mérőcserével)

Az átalánydíj
mértéke
H2331/2021
határozat
alapján

ÁFA 27%

ÁFA -val
növelt díj

18 000

4 860

22 860

Üzletszabályzat 5. számú függelék 1. számú melléklet Díjjegyzék

Magyarázat

Számlázásra akkor kerül sor,ha a pontossági
és/vagy a szerkezeti vizsgálat a mérőeszközt
hiteles mérésre megfelelőnek találja

3/20

MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.

Pontossági vizsgálat
Díjtétel
Megnevezés

Díj =
egységár x
db (Ft)

ÁFA 27%

ÁFA -val
növelt díj

MKEH díjak pontossági ellenőrző mérésre
Lemezházas mérő; G4 Ft/db

18 000

4 860

22 860

Lemezházas mérő; G6 Ft/db

18 000

4 860

22 860

Membrános mérő; G10 - G100 Ft/db

18 000

4 860

22 860

Turbinás és forgódugattyús mérő; G650-ig és G650 fölött Ft/db

18 000

4 860

22 860

Üzletszabályzat 5. számú függelék 1. számú melléklet Díjjegyzék

Magyarázat

Felhasználó számára a
8/2020 (VIII. 14.) MEKH rendelet
III. fejezet 16. § (1) aa), ag), aj) és b) pont
alapján pont alapján a Flogiston Kft.-vel
kötött DSO-FBO-11-0366 2011_09_06 sz.
szerződés szerint abban az esetben, ha a
vizsgálat a mérőeszközt hiteles mérésre
megfelelőnek találja. A díjtételek + 1 %
közvetített költségeket elismerő
költséghányadot tartalmaznak.
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Pontossági vizsgálat
Díjtétel
Megnevezés

Díj =
egységár x
db (Ft)
MKEH díjak metrológiai szerkezeti vizsgálatra

ÁFA 27%

ÁFA -val
növelt díj

Lemezházas mérő; G4 Ft/db

6 686

1 805

8 491

Lemezházas mérő; G6 Ft/db

6 686

1 805

8 491

Membrános mérő; G10 - G100 Ft/db

6 686

1 805

8 491

Turbinás és forgódugattyús mérő; G650-ig és G650 fölött Ft/db

41 723

11 265

52 988

Lemezházas mérő; G4 Ft/db

6 060

1 636

7 696

Lemezházas mérő; G6 Ft/db

6 060

1 636

7 696

Membrános mérő; G10 - G100 Ft/db

8 080

2 182

10 262

Turbinás és forgódugattyús mérő; G650-ig és G650 fölött Ft/óra

8 080

2 182

10 262

Igazságügyi szakértő

Üzletszabályzat 5. számú függelék 1. számú melléklet Díjjegyzék

Felhasználó számára a
8/2020 (VIII. 14.) MEKH rendelet
III. fejezet 16. § (1) aa), ag), aj) és b) pont
alapján pont alapján a Flogiston Kft.-vel
kötött DSO-FBO-11-0366 2011_09_06 sz.
szerződés szerint abban az esetben, ha a
vizsgálat a mérőeszközt hiteles mérésre
megfelelőnek találja. A díjtételek + 1 %
közvetített költségeket elismerő
költséghányadot tartalmaznak.
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Pontossági vizsgálat
Díjtétel
Megnevezés

Díj =
egységár x
db (Ft)
Flogiston Kft. Pontossági mérése

ÁFA 27%

ÁFA -val
növelt díj

Lemezházas mérő; G4 Ft/db

12 797

3 455

16 252

Lemezházas mérő; G6 Ft/db

12 797

3 455

16 252

Membrános mérő; G10 - G100 Ft/db

12 797

3 455

16 252

Turbinás és forgódugattyús mérő; G650-ig Ft/db

36 360

9 817

46 177

Turbinás és forgódugattyús mérő; G650 fölött Ft/db

65 650

17 726

83 376

Lemezházas mérő; G4 Ft/db

3 358

907

4 265

Lemezházas mérő; G6 Ft/db

3 358

907

4 265

Membrános mérő; G10 - G100 Ft/db

3 358

907

4 265

Turbinás és forgódugattyús mérő; G650-ig és G650 fölött Ft/óra

6 717

1 814

8 531

Flogiston Kft. szerkezeti vizsgálat

Üzletszabályzat 5. számú függelék 1. számú melléklet Díjjegyzék

Felhasználó számára a
8/2020 (VIII. 14.) MEKH rendelet
III. fejezet 16. § (1) aa), ag), aj) és b) pont
alapján pont alapján a Flogiston Kft.-vel
kötött DSO-FBO-11-0366 2011_09_06 sz.
szerződés szerint abban az esetben, ha a
vizsgálat a mérőeszközt hiteles mérésre
megfelelőnek találja. A díjtételek + 1 %
közvetített költségeket elismerő
költséghányadot tartalmaznak.
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MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.

A felhasználó és a rendszerhasználó igénylése alapján a 8/2020 (VIII. 14.) MEKH rendelet III. fejezet 16. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont szerint
előrefizetős fogyasztásmérő felszerelése, nem előrefizetős fogyasztásmérő berendezés előrefizetős fogyasztásmérő berendezésre történő
cseréje,
Díjtétel
Megnevezés

Előre fizető gázmérő felszerelése, valamint hagyományos gázmérő
előre fizető mérőeszközre történő cseréje

Előre fizető és hagyományos gázmérő értékkülönbözete (Ft)

Az átalánydíj
mértéke
H2331/2021
határozat
alapján

ÁFA 27%

ÁFA -val
növelt díj

18 000

4 860

22 860

Értékkülönbözettel a 11/2016 (XI.14.)
MEKH rendelet 64. § (1) alapján

Üzletszabályzat 5. számú függelék 1. számú melléklet Díjjegyzék

Magyarázat

64. § (1) Az Árszabályozási keretrendelet 16.
§ (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglalt
szolgáltatás esetében a földgázelosztó a 63. §
(1) bekezdése szerinti díjon felül a kétféle
fogyasztásmérő nyilvántartási értékének
különbözetét is jogosult felszámítani
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MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.

A felhasználó és a rendszerhasználó igénylése alapján a 8/2020 (VIII. 14.) MEKH rendelet III. fejezet 16. § (1) bekezdés a) pont ac) alpont szerint
előrefizetős fogyasztásmérő berendezés nem előrefizetős fogyasztásmérő berendezésre történő cseréje
Díjtétel
Megnevezés

Előre fizető gázmérő hagyományos mérőeszközre történő cseréje

Az átalánydíj
mértéke
H2331/2021
határozat
alapján

ÁFA 27%

ÁFA -val
növelt díj

18 000

4 860

22 860

Magyarázat

A felhasználó és a rendszerhasználó igénylése alapján a 8/2020 (VIII. 14.) MEKH rendelet III. fejezet 16. § (1) bekezdés a) pont ad) alpont szerint
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
Gázmérő visszaszerelése vagy újbóli bekapcsolása saját és idegen tulajdonú gázmérők esetében

Üzletszabályzat 5. számú függelék 1. számú melléklet Díjjegyzék
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MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.

Díjtétel
Megnevezés

Az átalánydíj
mértéke
H2331/2021
határozat
alapján

ÁFA 27%

ÁFA -val
növelt díj

Magyarázat

LEMEZHÁZAS GÁZMÉRŐK
G 6 és alatti

18 000

4 860

22 860

G 10-G 25

18 000

4 860

22 860

G 40- G 65

18 000

4 860

22 860

G 100

18 000

4 860

22 860

TURBINÁS GÁZMÉRŐK
G 250 alatt

18 000

4 860

22 860

G 250 - G 500

18 000

4 860

22 860

G 501 - G 1000

18 000

4 860

22 860

G 1001 - G 5000

18 000

4 860

22 860

G 5000 felett

18 000

4 860

22 860

FORGÓ DUGATTYÚS GÁZMÉRŐK
G 100 alatt

18 000

4 860

22 860

G 100 - G 200

18 000

4 860

22 860

G 201 - G 500

18 000

4 860

22 860

G 501 - G 1000

18 000

4 860

22 860

G 1001 - G 5000

18 000

4 860

22 860

G 5000 felett

18 000

4 860

22 860

Üzletszabályzat 5. számú függelék 1. számú melléklet Díjjegyzék
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Gázfogyasztó- és egyéb készülékek leszerelése vagy lezárása;
visszaszerelése vagy újbóli bekapcsolása
Díjtétel
Az átalánydíj
mértéke
H2331/2021
határozat
alapján

ÁFA 27%

ÁFA -val
növelt díj

Készülékek lezárása (ledugózás) vagy visszakapcsolása
készülékenként Ft/db

18 000

4 860

22 860

Közterületi zárás/ főelzáróval történő lezárása és visszanyitása

18 000

4 860

22 860

Zárótárcsa beépítése és eltávolítása 1,6-10 m3/h-ig

18 000

4 860

22 860

Fémes kizárás és visszanyitás (zárótárcsa beépítésével)

18 000

4 860

22 860

Fémes kizárás és visszakapcsolás (zárótárcsa beépítésével) 100
m3/h felett

18 000

4 860

22 860

Plombálás 10 m3/h felett

18 000

4 860

22 860

Nyomásszabályozó le- és visszaszerelés 100 m3/óra alatt

18 000

4 860

22 860

Egyéb gáz alatti munka

18 000

4 860

22 860

Felhasználói rendszer ellenőrzése, nyomáspróbája egyetemes
szolgáltatásra nem jogosult felhasználó esetében

18 000

4 860

22 860

Megnevezés

Üzletszabályzat 5. számú függelék 1. számú melléklet Díjjegyzék
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MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.

A felhasználó és a rendszerhasználó igénylése alapján a 8/2020 (VIII. 14.) MEKH rendelet III. fejezet 16. § (1) bekezdés a) pont ae) alpont szerint
a fogyasztásmérő berendezésnek az elosztóhálózat-használati szerződés alapján történő leolvasásán felüli leolvasása - felhasználási helyenként
felszámítva
Díjtétel
Megnevezés

A felhasználó/kereskedő igénye alapján, a fogyasztásmérő
elosztóhálózat-használati szerződés alapján történő leolvasásán
felüli leolvasás

Az átalánydíj
mértéke
H2331/2021
határozat
alapján

ÁFA 27%

ÁFA -val
növelt díj

6 000

1 620

7 620

Üzletszabályzat 5. számú függelék 1. számú melléklet Díjjegyzék

Magyarázat
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MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.

A felhasználó és a rendszerhasználó igénylése alapján a 8/2020 (VIII. 14.) MEKH rendelet III. fejezet 16. § (1) bekezdés a) pont af) alpont szerint
a földgázelosztó számára jogszabályban, 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, 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
Díjtétel
Az átalánydíj
mértéke
H2331/2021
határozat
alapján

Megnevezés

Keretrendelet szerinti adatszolgáltatás, A4 formátumra
vonatkoztatva

700

ÁFA 27%

189

ÁFA -val
növelt díj

889

Üzletszabályzat 5. számú függelék 1. számú melléklet Díjjegyzék

Magyarázat

A szolgáltatás elszámolása: a különdíjas
határozat szerinti 700 Ft díj A4 méretű
dokumentumra értelmezendő, a biztosított
rajzi dokumentumok összes mérete A4
rajzméretre vonatkoztatva.
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MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.

A felhasználó és a rendszerhasználó igénylése alapján a 8/2020 (VIII. 14.) MEKH rendelet III. fejezet 16. § (1) bekezdés a) pont ag) alpont szerint
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,
Díjtétel
Megnevezés

Bármely típusú vezeték üzemzavar-elhárítási munkái a felhasználó
igénylés alapján

Az átalánydíj
mértéke
H2331/2021
határozat
alapján

ÁFA 27%

ÁFA -val
növelt díj

34 000

9 180

43 180

Bármely típusú vezeték üzemzavar-elhárítási munkáiFelhasználói
rendszeren keletkezett veszélyhelyzet elhárítása szolgáltatói
tulajdonban lévő mérő, nyom.szab. kivételével. Felhasználó
kikapcsolása: - kéményseprő közszolgáltató, - Területi Műszaki
Biztonsági Felügyelet, vagy - a rendőrség felhívása alapján.

34 000

9 180

43 180

Gázszivárgás megszüntetése gázmérő- nyomásszabályzó
kötéseknél ügyfél tulajdonú pl:almérő esetében

34 000

9 180

43 180

Üzletszabályzat 5. számú függelék 1. számú melléklet Díjjegyzék

Magyarázat

Feltárás és elháratás csak a vészhelyzetre
vonatkozik, az elosztói engedéyles javítási
munkálatokat csak a 2. számú melléklet
szerinti díjahkon végez. Az átalánydíj
kiszállásonként számlázandó.
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MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.

A felhasználó és a rendszerhasználó igénylése alapján a 8/2020 (VIII. 14.) MEKH rendelet III. fejezet 16. § (1) bekezdés a) pont ah) alpont szerint
egy felhasználási helyre vonatkozó felhasználói berendezés kiviteli tervének felülvizsgálata, illetve műszaki biztonsági ellenőrzés naptári
évenként a második alkalmat követően
Díjtétel
Megnevezés

Műszaki biztonsági ellenőrzés naptári évenként a második alkalmat
követően

Az átalánydíj
mértéke
H2331/2021
határozat
alapján

ÁFA 27%

ÁFA -val
növelt díj

18 000

4 860

22 860

Üzletszabályzat 5. számú függelék 1. számú melléklet Díjjegyzék

Magyarázat
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MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.

A felhasználó és a rendszerhasználó igénylése alapján a 8/2020 (VIII. 14.) MEKH rendelet III. fejezet 16. § (1) bekezdés a) pont ai) alpont szerint
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet, a gáz csatlakozóvezetékek, a felhasználói
berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 1/2020. (I. 13.) Korm. rendelet, a gázelosztó vezetékek
biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 21/2018. (IX. 27.) ITM rendelet és a
csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra
vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai
képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló
16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet módosításáról szóló 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet szerinti műszaki-biztonsági, illetve szakmai felügyelet biztosítása
Díjtétel
Az átalánydíj
mértéke
H2331/2021
határozat
alapján

Megnevezés

Szakfelügyelet biztosítása a 8/2020 (VIII. 14.) MEKH rendelet III.
fejezet 16. § (1) ai) pont alapján

14 000

ÁFA 27%

3 780

ÁFA -val
növelt díj

17 780

Üzletszabályzat 5. számú függelék 1. számú melléklet Díjjegyzék

Számlázható

A felhasználó és a rendszerhasználó
igénylése alapján számlázandó.
(A nem felhasználó által megrendelt
szakfelügyelet számlázása elosztó vezetéken
végzett szolgáltatásnak minősül, melynek
elszámolási értéke
a 2. számú melléklet szerint kerül
kiszámlázásra (kiszállási díjjal rezsióradíjjal) pl:
idegen közműépítés esetén megrendelt
szakfelügyelet)
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MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.

A felhasználó és a rendszerhasználó igénylése alapján a 8/2020 (VIII. 14.) MEKH rendelet III. fejezet 16. § (1) bekezdés a) pont aj) alpont szerint
földgázminőség ellenőrzésével kapcsolatos szolgáltatás, ha az ellenőrzés alapján a földgáz minősége megfelelő
Díjtétel
Megnevezés

Földgáz minőség ellenőrzés

Az átalánydíj
mértéke
H2331/2021
határozat
alapján

ÁFA 27%

ÁFA -val
növelt díj

18 000

4 860

22 860

Üzletszabályzat 5. számú függelék 1. számú melléklet Díjjegyzék

Magyarázat
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MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.

A felhasználó és a rendszerhasználó igénylése alapján a 8/2020 (VIII. 14.) MEKH rendelet III. fejezet 16. § (1a) bekezdés szerint
A rendszerhasználó igénylése alapján a felhasználónak a földgázellátásból való jogszerű kikapcsolása esetén a kikapcsolás díját a
rendszerhasználó fizeti meg a földgázelosztó részére
Gázmérő, gázfogyasztó- és egyéb készülékek leszerelése vagy lezárása;
visszaszerelése vagy újbóli bekapcsolása saját és idegen tulajdonú gázmérők esetében
Díjtétel
Megnevezés

G 6 és alatti
G 10-G 25
G 40- G 65
G 100
G 250 alatt
G 250 - G 500
G 501 - G 1000
G 1001 - G 5000
G 5000 felett
G 100 alatt
G 100 - G 200
G 201 - G 500
G 501 - G 1000
G 1001 - G 5000
G 5000 felett

Az átalánydíj
mértéke
H2331/2021
határozat
alapján

ÁFA 27%

ÁFA -val
növelt díj

LEMEZHÁZAS GÁZMÉRŐK
18 000
4 860
22 860
18 000
4 860
22 860
18 000
4 860
22 860
18 000
4 860
22 860
TURBINÁS GÁZMÉRŐK
18 000
4 860
22 860
18 000
4 860
22 860
18 000
4 860
22 860
18 000
4 860
22 860
18 000
4 860
22 860
FORGÓ DUGATTYÚS GÁZMÉRŐK
18 000
4 860
22 860
18 000
4 860
22 860
18 000
4 860
22 860
18 000
4 860
22 860
18 000
4 860
22 860
18 000
4 860
22 860

Üzletszabályzat 5. számú függelék 1. számú melléklet Díjjegyzék

Magyarázat

Amennyiben a rendszerhasználó kérésére
történő fogyasztói kikapcsolás a
végfelhasználó akadályoztató magatartása
miatt nem végezhető el a fogyasztásmérő
berendezésnél (pl. leszerelés, zárótárcsa
alkalmazása vagy plombálás műveletekkel)
akkor azt a felhasználó részéről történő
szerződésszegésnek kell minősíteni és a
H2331 számú Határozat 1. számú melléklet B
pontja alapján számlázza a földgázelosztó az
elvégzett tevékenységet.
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MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.

Gázmérő, gázfogyasztó- és egyéb készülékek leszerelése vagy lezárása;
visszaszerelése vagy újbóli bekapcsolása saját és idegen tulajdonú gázmérők esetében
Díjtétel
Megnevezés

Készülékek lezárása (ledugózás) készülékenként
Közterületi zárás/ főelzáróval történő lezárása
Zárótárcsa beépítése 1,6-10 m3/h-ig
Fémes kizárás (zárótárcsa beépítésével)
Fémes kizárás (zárótárcsa beépítésével) 100 m3/h felett
Plombálás 10 m3/h felett
Nyomásszabályozó leszerelés 100 m3/óra alatt
Egyéb gáz alatti munka

Az átalánydíj
mértéke
H2331/2021
határozat
alapján

ÁFA 27%

ÁFA -val
növelt díj

18 000
18 000
18 000
18 000
18 000
18 000
18 000
18 000

4 860
4 860
4 860
4 860
4 860
4 860
4 860
4 860

22 860
22 860
22 860
22 860
22 860
22 860
22 860
22 860

Amennyiben a rendszerhasználó kérésére
történő fogyasztói kikapcsolás a
végfelhasználó akadályoztató magatartása
miatt nem végezhető el a fogyasztásmérő
berendezésnél (pl. leszerelés, zárótárcsa
alkalmazása vagy plombálás műveletekkel)
akkor azt a felhasználó részéről történő
szerződésszegésnek kell minősíteni és a
H2331 számú Határozat 1. számú melléklet B
pontja alapján számlázza a földgázelosztó az
elvégzett tevékenységet.

Kikpacsolási értesítő díja
Díjtétel
Megnevezés

Megvalósult tartozás miatti kikapcsolás - GET 16 §. (1) c) szerinti esetén kikapcsolási értesítő

Díj =
egységár x
db (Ft)

ÁFA
27%

ÁFA -val
növelt díj

700

189

889

Üzletszabályzat 5. számú függelék 1. számú melléklet Díjjegyzék

Számlázható
A tartozás miatti kikapcsolási értesítő díját a
földgázelosztó a visszakapcsolás díjában
érvényesíti.
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MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.

A felhasználó és a rendszerhasználó igénylése alapján a 8/2020 (VIII. 14.) MEKH rendelet III. fejezet 16. § (1) bekezdés b) pontja alapján
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
Díjtétel
Az átalánydíj
mértéke
H2331/2021
határozat
alapján

ÁFA 27%

ÁFA -val
növelt díj

Műszaki beavatkozás a szabálytalan vételezés; egyéb
szerződésszegés megszüntetése és/vagy egyéb vészhelyzet
feltárása és elhárítása érdekében eszközölt kiszállási díja

2 000

540

2 540

Műszaki beavatkozás a szabálytalan vételezés; egyéb
szerződésszegés megszüntetése és/vagy egyéb vészhelyzet
feltárása és elhárítása érdekében eltöltött munkaidő (A
Keretrendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja alapján végzett külön
díjas tevékenységek munkaidejének maximális értékét figyelembe
véve) (Ft/óra)

8 000

2 160

10 160

700

189

889

Megnevezés

A nem könyvelt küldeményként küldött fizetési felszólítást és a
tértivevényes küldeményként küldött kikapcsolási értesítőt.
(Ft/küldemény)

Magyarázat

A munkavégzés díján és a kiszállási
átalánydíjon felül az indokoltan felmerült
anyagköltség, valamint az indokoltan
felmerült igénybe vett szolgáltatás
költsége (ide értve a szakértői költséget
és a fizetési felszólítás/kikapcsolási
értesítő mindenkori postai díját)
érvényesíthető a szolgáltatás külön
díjában, közvetett költséghányad
maximális értékeinek felszámítása mellett.

11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet 63. § alapján, ha 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 a szolgáltatást legalább az egyeztetett időpont előtti munkanap 16 óráig lemondja, a felhasználó mentesül a külön díj megfizetése alól

Üzletszabályzat 5. számú függelék 1. számú melléklet Díjjegyzék
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A 8/2020 (VIII. 14.) MEKH rendelet hatálya alá nem tartozó tevékenységek dijjegyzéke

Díjtétel
munkaidő
(1 munkatárs x
0,25 órányi
munkavégzést
feltételezve)

óradíj (Ft/óra)

Munkadíj
elszámolási
egységre vetítve
(Ft)

ÁFA 27%

ÁFA -val
növelt díj

Kompresszor dízelmotoros

0,25

13 106

3 277

885

4 161

Hegesztő inverter

0,25

2 073

518

140

658

Áramfejlesztő, elektromos telj. 6 KVA és
feletti

0,25

2 039

510

138

647

Elektrofitting hegesztőgép (áramfejl.nélkül)

0,25

1 369

342

92

435

0,25

566

142

38

180

0,25

128 300

32 075

8 660

40 735

0,25

118 300

29 575

7 985

37 560

0,25

85 420

21 355

5 766

27 121

Stadler&beck tip. Vásznasballonozó (0,1
bar-ig, idom nélkül)

0,25

79 641

19 910

5 376

25 286

Nyomás alatti megfúró berendezés
(pneumatikus megfúró hütz, idom nélkül)

0,25

4 500

1 125

304

1 429

Hütz+Baumgarten ballonozó (4 bar-ig,
Ballonozó domok nélkül!)

0,25

122 860

30 715

8 293

39 008

Lánghegesztő berendezés palackokkal

0,25

8 436

2 109

569

2 678

Úton töltött idő 7,5t teherautó

0,25

8 000

2 000

540

2 540

Daruzás 7,5t teherautó

0,25

9 000

2 250

608

2 858

Úton töltött idő 3,5t alatti gépkocsik
esetében

0,25

8 000

2 000

540

2 540

Szakfelügyelet

0,25

14 000

3 500

945

4 445

Gázelosztó-, csatlakózó vagy fogyasztói
berendezésen végzett munka

0,25

8 000

2 000

540

2 540

Megnevezés

Egyéb műanyag hegesztőgép
(áramfejl.nélkül)
Nagyközép nyomású szakaszoló Ravetti
stop system (acél vezeték esetén, idom
nélkül)
Nagyközép nyomású szakaszoló Ravetti
stop system (PE vezeték esetén, idom
nélkül)
Nagyközép nyomású TDW tip. szakaszoló
berendezés polystop (PE vezeték esetén,
idom nélkül)

Díjtétel
Elszámolási
egység

kiszállási költség
(Ft/km)

Munkadíj
elszámolási
egységre vetítve
(Ft)

ÁFA 27%

ÁFA -val
növelt díj

Kiszállás darus teherautó 7,5t

km

300

300

81

381

Kiszállás 3,5t alatti gépkocsik
esetében

átalány áron kerül
elszámolásra

2 000

2 000

540

2 540

Megnevezés

