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:
▪ H2332/2021 az MVM Főgáz Földgázhalózati Kft 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 +′ 𝒌ö𝒛𝒗𝒆𝒕í𝒕𝒆𝒕𝒕𝒌ö𝒍𝒕𝒔é𝒈𝒉á𝒏𝒚𝒂𝒅𝒔𝒛𝒐𝒍 𝒈′ )

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

25 900 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,

25 900 Ft

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

25 900 Ft

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

25 900 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,

7 900 Ft

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

700 Ft

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,

49 900 Ft

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,

25 900 Ft

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,

19 900 Ft

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 műszaki-biztonsági, illetve szakmai
felügyelet biztosítása,

25 900 Ft

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

25 900 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.

Az átalánydíjon és az igazolt
anyagköltségen felül
tényköltségen érvényesíthető
ráfordítás

indokoltan felmerült szakértői
költség

indokoltan felmerült szakértői
költség

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.

MVM Főgáz
Földgázhálózati Kft.
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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 +′ 𝒌ö𝒛𝒗𝒆𝒕í𝒕𝒆𝒕𝒕𝒌ö𝒍𝒕𝒔é𝒈𝒉á𝒏𝒚𝒂𝒅𝒂𝒏𝒚𝒂 𝒈′ +
∑𝒊𝒈é𝒏𝒚𝒃𝒆𝒗𝒆𝒕𝒕𝒔𝒛𝒐𝒍𝒈á𝒍𝒕𝒂𝒕á𝒔 𝒌ö𝒍𝒕𝒔é𝒈𝒆 ∗ (𝟏 +′ 𝒌ö𝒛𝒗𝒆𝒕í𝒕𝒆𝒕𝒕𝒌ö𝒍𝒕𝒔é𝒈𝒉á𝒏𝒚𝒂𝒅𝒔𝒛𝒐𝒍𝒈′ )

ahol
Rezsióradíj értéke: 12 000 Ft,
Kiszállási díj értéke: 1 900 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.
4.

G 40 - G 65
G 100

6,5
12,0

5.
6.

G 250 alatt
G 250 - G 500

10,0
12,0

7.
8.

G 500 - G 1000
G 1000 - G 5000

16,0
24,0

9.

G 5000 felett

Turbinás gázmérők

26,0
Forgó dugattyús gázmérők

10.
11.
12.

G 100 alatt
G 100 - G 200
G 200 - G 500

6,0
8,5
12,0

13.
14.
15.

G 500 - G 1000
G 1000 - G 5000
G 5000 felett

12,0
24,0
26,0

16.

100 m3/h alatt

Nyomásszabályozó le- és felszerelés, csere
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.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

közterületi zárás/főelzáróval történő lezárás
lezárás zárótárcsa beépítésével 1,6-10 m3/h-ig
fémes kizárás 16-100 m3/h
fémes kizárás 100 m3/h felett
plombálás 10 m3/h felett
gázfogyasztó készülék lezárása (leszerelés, ledugózás)
készülékenként
Ismételt üzembe helyezés

1,6
1,6
1,8
2,9
1,8

vezeték visszakötés (földmunka, burkolathelyreállítás nélkül)

3,0

0,4

27.
28.

tömblakásokban található fogyasztási hely visszakapcsolása fali
vezeték összekötéssel
közterületi nyitás/főelzáró visszanyitás
zárótárcsa eltávolítása 1,6-10 m3/h

29.

fémes visszanyitás 16-100 m3/h

2,8

30.
31.
32.

fémes visszanyitás 100 m3/h felett
plomba eltávolítása 10 m3/h felett
gázfogyasztó készülék újbóli bekapcsolása

3,5
1,8
0,4

26.

7,8
1,8
1,6

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.

MVM Főgáz
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Megnevezés

A Keretrendelet 16. § (1) bekezdés a) pontja alapján alkalmazott díjak
Az átalánydíj mértéke a
ÁFA -val
ÁFA 27%
H2332/2021 határozat
növelt díj
alapján

16. § (1)
bekezdés a)
Mérésügyi vizsgálattal összefüggő szerelési díj
pont aa) alpont

25 900

16. § (1)
Előre fizető gázmérő felszerelése, valamint hagyományos
bekezdés a)
gázmérő előre fizető mérőeszközre történő cseréje
pont ab) alpont

16. § (1)
Előre fizető gázmérő hagyományos mérőeszközre történő cseréje
bekezdés a)
pont ac) alpont
A felhasználónak a földgázellátásból való jogszerű kikapcsolása
16. § (1)
utáni visszakapcsolás, a felhasználó általi vételezés
bekezdés a)
szüneteltetése, megszüntetése vagy fogyasztásmérő berendezés
pont ad) alpont
újbóli üzembe helyezése
16. § (1)
A felhasználó/kereskedő igénye alapján, a fogyasztásmérő
bekezdés a)
elosztóhálózat-használati szerződés alapján történő leolvasásán
pont ae) alpont felüli leolvasás
16. § (1)
Keretrendelet szerinti adatszolgáltatás, A4 formátumra
bekezdés a)
vonatkoztatva
pont af) alpont

6993

32 893

25 900

6993

32 893

25 900

6993

32 893

25 900

6993

32 893

7 900

2133

10 033

700

189

889

16. § (1)
Gázszivárgás vagy egyéb veszélyhelyzet elhárítása, szolgáltatás
bekezdés a)
visszaállítása
pont ag) alpont

49 900

13473

63 373

16. § (1)
bekezdés a)
Tervfelülvizsgálat, műszaki biztonsági ellenőrzés naptári évenként
pont ah) alpont a második alkalmat követően

25 900

6993

32 893

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

19900

5373

25273

16. § (1)
Földgáz minőség ellenőrzés
bekezdés a)
pont aj) alpont

25900

6993

32893

16. § (1a)
bekezdés

Kikapcsolási díj

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

MVM Főgáz
Földgázhálózati Kft.

25900

6993

32893

700

189

889

Magyarázat
Számlázásra akkor kerül sor,ha a
pontossági és/vagy a szerkezeti
vizsgálat a mérőeszközt hiteles
mérésre megfelelőnek találja,
továbbá számlázásra kerül az
indokoltan felmerült szakértői
költség
Ezen felül előre fizető és
hagyományos gázmérő
értékkülönbözete (Ft) 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

A szolgáltatás elszámolása: a
különdíjas határozat szerinti 700 Ft
díj A4 méretű dokumentumra
értelmezendő, a biztosított rajzi
dokumentumok összes mérete A4
rajzméretre vonatkoztatva
Gázszivárgás megszüntetése,
üzemzavar-elhárítási munkák a
felhasználó igénylés alapján,
üzemzavar-elhárítási munkák
felhasználói rendszeren keletkezett
veszélyhelyzet elhárítása.
Felhasználó kikapcsolása: Katasztrófavédelem, kéményseprő
közszolgáltató, Területi Műszaki
Biztonsági Felügyelet, vagy
rendőrség felhívása alapján.

A felhasználó és a
rendszerhasználó igénylése alapján
számlázandó. (A nem felhasználó
által megrendelt szakfelügyelet
számlázása elosztó vezetéken
végzett szolgáltatásnak minősül,
melynek elszámolási értéke a
Szolgáltatási díjjegyzék szerint kerül
kiszámlázásra (kiszállási díjjal
rezsióradíjjal) pl: idegen
közműépítés esetén megrendelt
szakfelügyelet)

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 H2332 számú Határozat 1.
számú melléklet B pontja alapján
számlázza a földgázelosztó az
elvégzett tevékenységet.
A tartozás miatti kikapcsolási
értesítő díját a földgázelosztó a
visszakapcsolás díjában
érvényesíti.
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AZ ELOSZTÓI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ, DE A 8/2020. (VIII. 14.) MEKH RENDELET HATÁLYA ALÁ NEM
TARTOZÓ SZOLGÁLTATÁSOK

Szolgáltatási díjtételek
Rendszerhasználók részére végzett szolgáltatások
Egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésében
való közreműködés

nettó Ft

ÁFA 27%

ÁFA -val
növelt díj

1 800

486

2 286

12 000
12 000

3 240
3 240

15 240
15 240

12 895
20 950
11 400
43 300
20 250
67 150
67 150

3 482
5 657
3 078
11 691
5 468
18 131
18 131

16 377
26 607
14 478
54 991
25 718
85 281
85 281

25 900

6 993

32 893

12 895
20 950
11 400
43 300
20 250
67 150
67 150

3 482
5 657
3 078
11 691
5 468
18 131
18 131

16 377
26 607
14 478
54 991
25 718
85 281
85 281

25 900

6 993

32 893

Egyéb szolgáltatási tevékenységek
Gázvezetékek és felhasználói berendezések nyomáspróbája
Csatlakozóvezeték nyomáspróbája (óránként)
Fogyasztói vezeték nyomáspróbája (óránként)
+Kiszállási díj
Eltulajdonított, rongált, sérült, nem pótolandó gázmérő díja
Nem hőfok kompenzátoros, egycsonkú G 4-es gázmérő
Hőfok kompenzátoros, kétcsonkú G 4-es gázmérő
Nem hőfok kompenzátoros, G 4 gázmérő
Adattárolós kétcsonkú G 4-es gázmérő
Nem hőfok kompenzátoros, G 6 kétcsonkú gázmérő
Membrános kétcsonkú G 10-es gázmérő
Membrános kétcsonkú G 16-os gázmérő
A G 16-os gázmérőnél nagyobb gázmérők esetében az
ármegállapítást írásban kell kérni.
+Szerelési díj a 16. § (1) bekezdés a) pont ad) alpont szerint
Eltulajdonított, rongált, sérült, nem javítható gázmérő
pótlásának díja
Nem hőfok kompenzátoros, egycsonkú G 4-es gázmérő
Hőfok kompenzátoros, kétcsonkú G 4-es gázmérő
Nem hőfok kompenzátoros, G 4 gázmérő
Adattárolós kétcsonkú G 4-es gázmérő
Nem hőfok kompenzátoros, G 6 kétcsonkú gázmérő
Membrános kétcsonkú G 10-es gázmérő
Membrános kétcsonkú G 16-os gázmérő
A G 16-os gázmérőnél nagyobb gázmérők esetében az
ármegállapítást írásban kell kérni.
+Szerelési díj a 16. § (1) bekezdés a) pont ad) alpont szerint
Rongált, sérült, de javítható gázmérő pótlásának díja
Hőfok kompenzátoros, kétcsonkú G 4-es gázmérő
Nem hőfok kompenzátoros, egycsonkú G 2,5-es, vagy
Nem hőfok kompenzátoros, kétcsonkú G 4-es gázmérő
Nem hőfok kompenzátoros, kétcsonkú G 6-os gázmérő
Adattárolós, kétcsonkú G 4-es gázmérő
Membrános kétcsonkú G10-es
Membrános kétcsonkú G16-os
A G 16-os gázmérőnél nagyobb gázmérők esetében az
ármegállapítást írásban kell kérni.
+Szerelési díj a 16. § (1) bekezdés a) pont ad) alpont szerint

9 385
4 060
4 060
6 500
12 310
13 800
13 800

2 534
1 096
1 096
1 755
3 324
3 726
3 726

11 919
5 156
5 156
8 255
15 634
17 526
17 526

25 900

6 993

32 893

Nyomásszabályozók rongálás miatti cseréje
Elveszett, megsemmisült nyomásszabályozót utánpótlási áron kell
megfizettetni
+Szerelési díj a 16. § (1) bekezdés a) pont ad) alpont szerint

25 900

6 993

32 893

12 000

3 240

15 240

Külső megrendelő által kért műszaki konzultáció
Műszaki konzultáció (óránként)
+Kiszállási díj

MVM Főgáz
Földgázhálózati Kft.
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Társasház csatlakozóvezetékkel kapcsolatos szolgáltatások
kiszállási díjjal
Átalánydíjas épület zárása
Átalánydíjas épület nyitása 20 lakásig
Átalánydíjas épület nyitása 21-60 lakás
Átalánydíjas épület nyitása 60 lakás felett

37 900
85 900
181 900
325 900

10 233
23 193
49 113
87 993

48 133
109 093
231 013
413 893

Kizárt épületben gázmérők leszerelése 10 db gm-ig
Kizárt épületben gázmérők leszerelése 11-20 db gm
Kizárt épületben gázmérők leszerelése 21-30 db gm
Kizárt épületben gázmérők leszerelése 31-45 db gm
Kizárt épületben gázmérők leszerelése 46-70 db gm
Kizárt épületben gázmérők leszerelése 71-100 db gm

31 900
91 900
151 900
229 900
361 900
511 900

8 613
24 813
41 013
62 073
97 713
138 213

40 513
116 713
192 913
291 973
459 613
650 113

Épület zárása gázmérők leszerelésével 10 db gm-ig
Épület zárása gázmérők leszerelésével 11-20 db gm
Épület zárása gázmérők leszerelésével 21-30 db gm
Épület zárása gázmérők leszerelésével 31-45 db gm
Épület zárása gázmérők leszerelésével 46-70 db gm
Épület zárása gázmérők leszerelésével 71-100 db gm

67 900
127 900
187 900
265 900
397 900
547 900

18 333
34 533
50 733
71 793
107 433
147 933

86 233
162 433
238 633
337 693
505 333
695 833

97 900
217 900
337 900
493 900
757 900
1 057 900

26 433
58 833
91 233
133 353
204 633
285 633

124 333
276 733
429 133
627 253
962 533
1 343 533

Épület zárás-nyitás gázmérők zárás-nyitásával 10 db gm-ig
Épület zárás-nyitás gázmérők zárás-nyitásával 11-20 db gm
Épület zárás-nyitás gázmérők zárás-nyitásával 21-30 db gm
Épület zárás-nyitás gázmérők zárás-nyitásával 31-45 db gm
Épület zárás-nyitás gázmérők zárás-nyitásával 46-70 db gm
Épület zárás-nyitás gázmérők zárás-nyitásával 71-100 db gm

79 900
94 900
124 900
163 900
229 900
304 900

21 573
25 623
33 723
44 253
62 073
82 323

101 473
120 523
158 623
208 153
291 973
387 223

Elosztó, leágazó vagy csatlakozó vezeték levágása,
ledugózása, összekötése (anyag, földmunka, burkolatbontás
nélkül)
Elosztó, leágazó vagy csatlakozó vezeték vágása (óránként)

12 000

3 240

15 240

Elosztó, leágazó vagy csatlakozó vezeték összekötése (óránként)

12 000

3 240

15 240

5 373

25 273

Épület nyitás gázmérők visszaszerelésével 10 db gm-ig
Épület nyitás gázmérők visszaszerelésével 11-20 db gm
Épület nyitás gázmérők visszaszerelésével 21-30 db gm
Épület nyitás gázmérők visszaszerelésével 31-45 db gm
Épület nyitás gázmérők visszaszerelésével 46-70 db gm
Épület nyitás gázmérők visszaszerelésével 71-100 db gm

+Közvetített szolgáltatás díja (+1%)
+Kiszállási díj
Külső fél közterületi munkavégzése esetén szakfelügyelet
biztosítása
Közterületi munkavégzés műszaki biztonsági szakfelügyelete
(óránként)
+Kiszállási díj

19 900

Jogizár pótlása sérülés esetén felhasználónak felróható
okból
Jogizár pótlása

13 900

3 753

17 653

Kiszállási díj

1 900

513

2 413

MVM Főgáz
Földgázhálózati Kft.
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