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TÁJÉKOZTATÁS

az elosztó által külön díj ellenében végzett szolgáltatásokról és az azokhoz kapcsolódó 2021. április 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 2021. április 1-jétől alkalmazandó villamos energia rendszerhaszná-
lati díjak, valamint a villamos energia elosztó által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjainak megállapítása szóló 
H440/2021. MEKH határozat D. melléklete szerint

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

Tevékenység Szolgáltatás díj ÁFA (27 %) Ft Összesen

1.  Fogyasztásmérő berendezés hitelességének lejárta miatti 
csere kivételével a fogyasztásmérő berendezés mérésügyi 
felülvizsgálata, beleértve a szakértői vizsgálat és a vizsgálat-
ra szállíttatás költségét

10025 2707 12732

2.  Előre fizetős fogyasztásmérő berendezés felszerelése vagy 
nem előre fizetős fogyasztásmérő berendezésnek előre fize-
tős fogyasztásmérő berendezésre történő cseréje

8521 2301 10822

3.  Okosmérő felszerelése, vagy nem okosmérőnek okosmérőre 
történő cseréje 

8521 2301 10822

4.  Előre fizetős fogyasztásmérő berendezésnek nem előre fize-
tős fogyasztásmérő berendezésre történő cseréje

8521 2301 10822

5. Okosmérő nem okosmérőre történő cseréje 8521 2301 10822

6. A felhasználónak a villamosenergia-ellátásból annak 22055 5955 28010

7.  Számlamásolat készítése esetén azonos számlánként, kész-
pénz- átutalási megbízások pótlása esetén ugyanazon szám-
lához tartozó készpénz-átutalási megbízásonként a harmadik 
alkalommal kezdődően, ha a felhasználó személyesen veszi 
át a másolatot

351 95 446

8.  Számlamásolat készítése esetén azonos számlánként, kész-
pénz- átutalási megbízások pótlása esetén ugyanazon szám-
lához tartozó készpénz-átutalási megbízásonként a harmadik 
alkalommal kezdődően, ha a felhasználó a másolatot postai 
kézbesítéssel kéri

702 190 892

9. Rendkívüli leolvasás felhasználási helyenként felszámítva 1754 474 2228

10.  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

7017 1895 8912

11.  Az elosztó kezelésében lévő kisfeszültségű szabadveze-
ték-hálózaton végzett feszültségmentesítés és feszültség 
alá helyezés

10526 2842 13368

12.  Az elosztó kezelésében lévő kisfeszültségű földkábel- hálóza-
ton végzett feszültségmentesítés és feszültség alá helyezés

10526 2842 13368

13.  Az elosztó kezelésében lévő középfeszültségű szabadveze-
ték-hálózaton végzett feszültségmentesítés és feszültség 
alá helyezés

10526 2842 13368

14.  Az elosztó kezelésében lévő középfeszültségű földkábel-háló-
zaton végzett feszültségmentesítés és feszültség alá helyezés

10526 2842 13368

15.  Egy felhasználási helyre vonatkozó felhasználói csatlakozási 
terv felülvizsgálata naptári évenként a harmadik alkalom-
mal kezdődően

1754 474 2228
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Tevékenység Szolgáltatás díj ÁFA (27 %) Ft Összesen

16.  A felhasználási helyen hibaelhárítás céljából történő 
megjelenés esetében, ha a hiba a csatlakozási pont után, a 
felhasználói berendezésben van

7017 1895 8912

17.  A szerződéses jogviszonnyal összefüggő, az interneten 
is elérhető dokumentumok (pl. az üzletszabályzat) részei 
másolatának kiadása a 7. oldaltól kezdve, ha az igényelt 
másolat a 6 oldal terjedelmet meghaladja

200 54 254

18.  Kiserőművi csatlakozást igénylőtől – a háztartási méretű 
kiserőmű kivételével – a csatlakozási helyre vonatkozó 
igénybejelentésre vonatkozó tájékoztató elkészítése

130322 35187 165509

19.  Kiserőművi csatlakozást igénylőtől – a háztartási méretű 
kiserőmű kivételével – a csatlakozási helyre vonatkozó 
megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálata

130322 35187 165509

20.  Kiserőművi csatlakozást igénylőtől – a háztartási méretű 
kiserőmű kivételével – a csatlakozási helyre vonatkozó igény-
bejelentésre vonatkozó csatlakozási terv felülvizsgálata

130322 35187 165509

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

2.1. Sérült, rongált készülékek cseréje

Tevékenység Szolgáltatás díj ÁFA (27 %) Ft Összesen

1.  Egyfázisú fogyasztásmérő berendezés külső behatásból eredő 
sérülés, rongálódás miatti cseréje, amennyiben az a felhasz-
náló 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 elj

14035 3789 17824

2.  Többfázisú fogyasztósmérő berendezés külső behatásbúl ered 
sérülés, rongálódás miatti cseréje, amennyiben az a felhasz-
náló 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


