Tájékoztatás

az elosztó által díj ellenében végzett egyéb szolgáltatásokról
és az azokhoz kapcsolódó 2021. március 3-tól hatályos díjakról
1. Nem védendő fogyasztó által fizetendő fogyasztásmérő-különbözet díja előrefizetős mérő igénylése esetén
Tevékenység

Díj Ft

ÁFA (27 %) Ft

Összesen Ft

1. 1 fázisú előre fizetős mérő (SMART) mérőkülönbözeti díj

38229

10322

48551

2. 3 fázisú előre fizetős mérő (SMART) mérőkülönbözeti díj

59156

15972

75128

Megjegyzés: A táblázatban szereplő díjon felül az elosztó üzletszabályzatának F5 számú függelékben szereplő „Előre fizetős fogyasztásmérő berendezés felszerelése vagy nem előre fizetős fogyasztásmérő berendezésnek előre fizetős fogyasztásmérő berendezésre történő
cseréje”-nek díja is számlázásra kerül.
2. Távlehívható fogyasztásmérő felszerelésének díja profil elszámolású felhasználó megrendelése esetén [273/2007. (X. 19.) Korm.
rendelet 2. számú mellékletének 14.8. pontja alapján]
Tevékenység

Díj Ft

ÁFA (27 %) Ft

Összesen Ft

1. Modem felszerelése esetén (meglévő fogyasztásmérő- berendezés alkalmas
a távlehívásra)

71855

19401

91256

2. 1. fázisú fogyasztásmérő-berendezés cseréje és modem felszerelése esetén

72255

19509

91764

3. 3. fázisú fogyasztásmérő-berendezés cseréje és modem
felszerelése esetén

99380

26833

126213

Megjegyzés: A táblázatban szereplő díjon felül a 7. pont szerinti kiszállási díj a kiszállások számának megfelelően számlázandó.
3. Vezérlő- és/vagy impulzuskimenetek kiadása a rendszerhasználó kérésére
Tevékenység

Díj Ft

ÁFA (27 %) Ft

Összesen Ft

1. A fogyasztással arányos impulzusok –wattos, induktív, kapacitív-, valamint
tarifaváltási jel és integrálási periódus kiadása, (csak az arra alkalmas fogyasztásmérő kimenetén biztosítja az elosztói engedélyes)

21600

5832

27432

Megjegyzés: A táblázatban szereplő díjon felül a 7. pont szerinti kiszállási díj a kiszállások számának megfelelően számlázandó.
A jelkiadás műszaki feltételeit, valamint a galvanikus leválasztót és annak felszerelését, a rendszerhasználó által benyújtott, és az elosztói
engedélyes által jóváhagyott terv alapján a rendszerhasználónak kell biztosítania, saját költségén. Amennyiben rendszerhasználó jelkiadást
igényel és a felhasználási hely jogszabályok és villamosenergia-ellátási szabályzatok szerinti elszámolásához szükséges fogyasztásmérő
berendezés alkalmas a jelek biztosítására, és ez kialakításra kerül, akkor a díjtételt fel kell számítani. A fogyasztásmérő szükséges cseréje,
vagy a mérőrendszer átalakítása után az elosztói engedélyes csak akkor köteles továbbra is biztosítani a kimeneteket, ha arra a felszerelt
fogyasztásmérő alkalmas.
4. Rendkívüli közvilágítás leolvasás a rendszerhasználó kérésére
Tevékenység

Díj Ft

ÁFA (27 %) Ft

Összesen Ft

1. A tervezett éves leolvasáson kívüli, rendszerhasználó által megrendelt közvilágítás leolvasás mérési pontonként

2179

588

2767

Díj Ft

ÁFA (27 %) Ft

Összesen Ft

10655

2877

13532

Megjegyzés: A táblázatban szereplő díjak tartalmazzák a munkadíjat, és a kiszállás költségét is.
5. Kár, költség érvényesítése, megtérítése jogszabály alapján
Tevékenység
1. Plombacsere

Megjegyzés: A táblázatban szereplő díjon felül a 7. pont szerinti kiszállási díj a kiszállások számának megfelelően számlázandó.

6. Kiserőmű (háztartási méretű kiserőmű kivételével) bekapcsolása
Tevékenység
1. Kiserőmű (háztartási méretű kiserőmű kivételével) bekapcsolásakor a mérési
rendszer megfelelőségének ellenőrzése

Díj Ft

ÁFA (27 %) Ft

Összesen Ft

196580

53077

249657

Megjegyzés: A táblázatban szereplő díj tartalmazza a munkadíjat, és a kiszállási költségét is.
7. Kiszállási díj (az üzletszabályzat F6 függelékében szereplő tevékenységeknél)
Tevékenység

Díj Ft

ÁFA (27 %) Ft

Összesen Ft

1. Kiszállási díj 1 fővel

6500

1755

8255

2. Kiszállási díj 2 fővel

9900

2673

12573

Díj Ft

ÁFA (27 %) Ft

Összesen Ft

1. 1 fázisú SMART mérővel

74125

20014

94139

2. 3 fázisú SMART mérővel

101250

27338

128588

8. SMART mérő felszerelés a rendszerhasználó kérésére
Tevékenység

Megjegyzés: A táblázatban szereplő díjon felül a 12. pont szerinti kiszállási díj a kiszállások számának megfelelően számlázandó.
9. Adategyeztetés díjtételei
Tevékenység

Egysége

Ár Ft

ÁFA (27 %) Ft

Összesen Ft

1. Adategyeztetés, Alap adatszolgáltatás (kis terület 0-3ha)

Ft/db

5900

1593

7493

2. Adategyeztetés, Közepes terület (4-100ha)

Ft/ha

1180

319

1499

3. Adategyeztetés, Nagy terület (100ha felett)

Ft/ha

830

224

1054

4. Adategyeztetés, Tartószerkezet bérlet esetén (min. 3 ha,
teljes településre vonatkozóan)

Ft/ha

410

111

521

Megjegyzés: Az adategyeztetés munkadíja az egész hektárra kerekített terület nagysága alapján kerül megállapításra. 3 ha feletti terület
esetén az alap adatszolgáltatás díján felül a terület nagysága szerinti díj is számlázandó a terület nagyságának megfelelően. A díjak az
adathordozót nem tartalmazzák.
10. Nem felhasználó kérésére történő feszültségmentesítés
Díj Ft

ÁFA (27 %) Ft

Összesen Ft

1. Nem felhasználó kérésére történő feszültségmentesítés és feszültség alá
helyezés nagyfeszültségű földkábel-hálózaton

Tevékenység

147240

39755

186995

2. Nem felhasználó kérésére történő feszültségmentesítés és feszültség alá
helyezés nagyfeszültségű szabadvezeték- hálózaton

147240

39755

186995

3. Nem felhasználó kérésére történő feszültségmentesítés és feszültség alá
helyezés középfeszültségű szabadvezeték-hálózaton

172690

46626

219316

4. Nem felhasználó kérésére történő feszültségmentesítés és feszültség alá helyezés középfeszültségű szabadvezeték-hálózaton (FAM beavatkozás szükséges)

252090

68064

320154

5. Nem felhasználó kérésére történő feszültségmentesítés és feszültség alá
helyezés középfeszültségű földkábel-hálózaton

159760

43135

202895

6. Nem felhasználó kérésére történő feszültségmentesítés és feszültség alá
helyezés középfeszültségű földkábel-hálózaton (FAM beavatkozás szükséges)

197330

53279

250609

6. Nem felhasználó kérésére történő feszültségmentesítés és feszültség alá
helyezés közép-/kisfeszültségű transzformátor-állomáson

134710

36372

171082

7. Nem felhasználó kérésére történő feszültségmentesítés és feszültség alá
helyezés kisfeszültségű földkábel- hálózaton

134710

36372

171082

8. Nem felhasználó kérésére történő feszültségmentesítés és feszültség alá
helyezés kisfeszültségű szabadvezeték- hálózaton

134710

36372

171082

Megjegyzés:
Hálózathasználati szerződéssel nem rendelkező ügyfeleink által megrendelt tevékenység (vagy rendelkezik hálózathasználati szerződéssel,
de a feszültségmentesítendő hálózat nem a felhasználási hellyel kapcsolatos).
A díj tartalmazza a feszültségmentesítés és feszültség alá helyezést is, a kiértesítés díját valamint a kiszállás díját is.

11. Szakfelügyelet biztosítása
Tevékenység
1. Szakfelügyelet biztosításának óradíja

Szolgáltatás óradíja Ft

ÁFA (27 %) Ft

Összesen Ft

11800

3186

14986

Megjegyzés: A díj az időráfordítás alapján számlázandó, melyben minden megkezdett fél óra (30 percenként) annyiszor kerül számításba
vételre, ahány munkatárs a szolgáltatás nyújtásában közreműködött.
A tételhez a 12. pont szerinti kiszállási díj a kiszállások tényleges számának megfelelően számlázandó.
12. Kiszállási díj (az üzletszabályzat F6 függelékében nem szereplő tevékenységeknél)
Tevékenység

Díj Ft

ÁFA (27 %) Ft

Összesen Ft

1. Kiszállási díj 1 fővel

7200

1944

9144

2. Kiszállási díj 2 fővel

11000

2970

13970

