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D. melléklet 

a /2021. számú határozathoz 
 

Az elosztó által külön díj ellenében végezhet  szolgáltatások díjai 
 

1. Az elosztó által külön díj ellenében végzett szolgáltatások forintban felszámítható díjai 
a Határozat B. melléklet 2. pontja szerinti táblázat e) pont ec) alpontja szerint] 
megállapított éves elosztói alapdíj (e melléklet vonatkozásában a továbbiakban: 
elosztói alapdíj) 2-3. pont szerinti százalékában megadott (azok alapján kiszámított) 
értékek. 

2. A felhasználó vagy az engedélyes igénye esetén külön díj ellenében végzett 
szolgáltatások és díjaik kiszámítási módja: 

Szolgáltatás 

A külön díj 
mértéke az 

elosztói alapdíj 
százalékában 

A külön díj 
felszámításának 

alapja 

1. 

Fogyasztásmér  berendezés hitelességének lejárta miatti csere 
kivételével a fogyasztásmér  berendezés mérésügyi 
felülvizsgálata, beleértve a szakért i vizsgálat és a vizsgálatra 
szállíttatás költségét 

20 eset 

2. 

El re fizet s fogyasztásmér  berendezés felszerelése vagy 
nem el re fizet s fogyasztásmér  berendezésnek el re fizet s 
fogyasztásmér  berendezésre történ  cseréje 

17 eset 

3. 
Okosmér  berendezés felszerelése, vagy nem okosmér nek 
okosmér re történ  cseréje 17 eset 

4. 
El re fizet s fogyasztásmér  berendezésnek nem el re fizet s 
fogyasztásmér  berendezésre történ  cseréje 17 eset 

5. Okosmér  berendezésnek nem okosmér re történ  cseréje 17 eset 

6. 

A felhasználó villamosenergia-ellátásból annak 
szerz désszegése következtében való jogszer  kikapcsolása 
utáni  

44 eset 

7. 

Számlamásolat készítése esetén azonos számlánként, 
készpénz-átutalási megbízások pótlása esetén ugyanazon 
számlához tartozó készpénz-átutalási megbízásonként a 
második alkalmat követ en, ha a felhasználó személyesen 
veszi át a másolatot 

0,7 
számla db 

(lapok számától 
függetlenül) 

8. 

Számlamásolat készítése esetén azonos számlánként, 
készpénz-átutalási megbízások pótlása esetén ugyanazon 
számlához tartozó készpénz-átutalási megbízásonként a 
második alkalmat követ en, ha a felhasználó a másolatot postai 
kézbesítéssel kéri 

1,4 
számla db 

(lapok számától 
függetlenül) 

9. Rendkívüli leolvasás felhasználási helyenként felszámítva 3,5 felhasználási hely 

10. 

A távlehívható fogyasztásmér -berendezésb l kinyerhet , a 
felhasználó villamosenergia-fogyasztására vonatkozó, 
elszámolási alapadatokon - negyedórás mért adatok vagy 
mér állások - felüli adatok rendelkezésre bocsátása azonos 
mérési id szakra vonatkozóan 12 hónapon belül a második 

14 eset 
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alkalmat követ en 

11. 

Az elosztó kezelésében lév  kisfeszültség  szabadvezeték-
hálózaton végzett feszültségmentesítés és feszültség alá 
helyezés 

21 eset 

12. 
Az elosztó kezelésében lév  kisfeszültség  földkábel-hálózaton 
végzett feszültségmentesítés és feszültség alá helyezés 21 eset 

13. 

Az elosztó kezelésében lév  középfeszültség  szabadvezeték-
hálózaton végzett feszültségmentesítés és feszültség alá 
helyezés 

21 eset 

14. 

Az elosztó kezelésében lév  középfeszültség  földkábel-
hálózaton végzett feszültségmentesítés és feszültség alá 
helyezés 

21 eset 

15. 

Egy felhasználási helyre vonatkozó felhasználói csatlakozási 
terv felülvizsgálata naptári évenként a második alkalmat 
követ en 

3,5 eset 

16. 

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

14 eset 

17. 

A szerz déses jogviszonnyal összefügg , a nemzetközi 
világhálón is elérhet  dokumentumok (pl. az üzletszabályzatot) 
részeinek 6 oldal terjedelmet meghaladó másolatának kiadása 
a 7. oldallal (4. lappal) kezd d en 

0,4 lapok száma 

18. 

Kiser m vi csatlakozást igényl t l � a háztartási méret  
kiser m  kivételével � a csatlakozási helyre vonatkozó 
igénybejelentésre vonatkozó tájékoztató elkészítése 

260 eset 

19. 

Kiser m vi csatlakozást igényl t l � a háztartási méret  
kiser m  kivételével � a csatlakozási helyre vonatkozó 
megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálata 

260 eset 

20. 

Kiser m vi csatlakozást igényl t l � a háztartási méret  
kiser m  kivételével � a csatlakozási helyre vonatkozó 
csatlakozási terv felülvizsgálata 

260 eset 

3. A felhasználó szerz désszegése esetén külön díj ellenében végzett szolgáltatások és 
díjaik kiszámítási módja: 

Szolgáltatás (tevékenység) 
A külön díj mértéke 
az elosztói alapdíj 

százalékában 

A külön díj 
felszámításának 

alapja 

1. 

Egyfázisú fogyasztásmér  berendezés küls  behatásból 
ered  sérülés, rongálódás miatti cseréje, amennyiben az a 
felhasználó kizárólagos rizetében van, vagy annak 
felszerelése, felhasználó részére történt átadása során az 
elosztó mindenben jogszabályban és az 
üzletszabályzatban foglaltak szerint járt el 

28 
fogyasztásmér  
berendezés, db 

 

  


