
 

E.Gas Gázelosztó Kft. 
                                        Külön díjak 

 

 

 
 

  E.GAS Gázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 
 Székhely:   8800 Nagykanizsa, Csengery út 9.   Telefon: +36 93 500 500   Telefax: +36 93 500 501   Email: info@e-gas.hu 
Műszaki szolgáltató üzemek:   8330 Sümeg, Árpád utca 17;   8945 Bak, Kossuth L utca 2. A. ép. 

 

 

1 

Az E.GAS Kft. földgázelosztói engedélyes által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások 2021. 
október 1-jétől 2025. szeptember 30-ig tartó időszakra alkalmazandó díjainak megállapítása 
 
A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának a 2021-
ben induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól szóló 8/2020. (VIII. 14.) MEKH 
rendelet 1. § (2) bekezdés c) pontja szerint az árszabályozási ciklus záró időpontja 2025. 
szeptember 30. A Hivatal erre az időszakra állapítja meg a díjakat. 
A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazási 
szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet 1.§ (6) bekezdése alapján a Hivatal által 
meghatározott díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 
A Hivatal az eljárása során a GET rendelkezésein túl figyelembe vette  
- számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: Sztv.)  
- 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 külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazási 
szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendeletben (a továbbiakban: Áralkalmazási rendelet),  
foglaltakat is. 
A GET 106. § (5) bekezdése szerint a külön díjakat úgy kell megállapítani, hogy az igények 
befolyásolásán keresztül segítse elő a legkisebb költség elvének érvényesülését. A Hivatal a 
fizetendő külön díj mértékét a szolgáltatásokkal összefüggő munkavégzésre fordított munkaidő és 
a munkavégzés átlagos óradíjának alapulvételével határozza meg. Ráfordított időként a Hivatal 
rendeletében meghatározottak szerint kizárólag a munkavégzés helyszínén munkavégzésre 
fordított idő vehető figyelembe. 
A külön díj ellenében végezhető tevékenységek körének és a külön díj összetevőinek 
meghatározása  
A Hivatal a külön díj meghatározására – a Keretrendelet 16. § (1) bekezdés a) pont af) alpontjában 
meghatározott tevékenység kivételével - a korábbi árszabályozási ciklusban vonatkozó képletet 
vette alapul: 
ʹ𝑘ü𝑙ö𝑛 𝑑í𝑗ʹ=(𝑟𝑒𝑧𝑠𝑖ó𝑟𝑎𝑑í𝑗×ʹ𝑚𝑢𝑛𝑘𝑎𝑖𝑑ő 𝑠𝑧ü𝑘𝑠é𝑔𝑙𝑒𝑡ʹ+ʹ𝑘𝑖𝑠𝑧á𝑙𝑙á𝑠𝑖 𝑑í𝑗ʹ) 
×(1+ʹ𝑘ö𝑧𝑣𝑒𝑡𝑒𝑡𝑡 𝑘ö𝑙𝑡𝑠é𝑔ℎá𝑛𝑦𝑎𝑑1ʹ)+ Σ𝑎𝑛𝑦𝑎𝑔𝑘ö𝑙𝑡𝑠é𝑔 
 ×(1+ʹ𝑘ö𝑧𝑣𝑒𝑡𝑒𝑡𝑡 𝑘ö𝑙𝑡𝑠é𝑔ℎá𝑛𝑦𝑎𝑑2ʹ)  
+ Σʹ𝑖𝑔é𝑛𝑦𝑏𝑒 𝑣𝑒𝑡𝑡 𝑠𝑧𝑜𝑙𝑔á𝑙𝑡𝑎𝑡á𝑠 𝑘ö𝑙𝑡𝑠é𝑔𝑒ʹ  
×(1+ʹ𝑘ö𝑧𝑣𝑒𝑡𝑒𝑡𝑡 𝑘ö𝑙𝑡𝑠é𝑔ℎá𝑛𝑦𝑎𝑑3ʹ) 
ahol 𝑘ö𝑧𝑣𝑒𝑡𝑒𝑡𝑡 𝑘ö𝑙𝑡𝑠é𝑔ℎá𝑛𝑦𝑎𝑑1,2,3 az egyes összetevőkhöz tartozó, közvetett költségek arányát 
megjelenítő, hatósági maximumértékkel rendelkező százalékos érték. 
 
Az egyszerűsítés jegyében a Hivatal, az alábbiak szerint döntött az egyes összetevőkkel 
kapcsolatban:  
𝑟𝑒𝑧𝑠𝑖ó𝑟𝑎𝑑í𝑗: a külön díjak számításának és átláthatóságának egyszerűsítése érdekében azért, hogy 
egy adott tevékenység elvégzésének óradíja ne függjön attól, hogy az engedélyes saját 
alkalmazásában álló, vagy alvállalkozó szakemberrel végezteti el a munkát, a Hivatal úgy döntött, 
hogy a rezsióradíj a korábbi árszabályozási ciklusbeli szabályozástól eltérően nem csak a saját 
alkalmazásában álló, hanem alvállalkozóval – igénybe vett szolgáltatásként - végeztetett 
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munkavégzés esetére is vonatkozik. Kivételt ez alól csak az indokoltan felmerülő szakértői költség 
jelent; 
𝑚𝑢𝑛𝑘𝑎𝑖𝑑ő 𝑠𝑧ü𝑘𝑠é𝑔𝑙𝑒𝑡: a korábbi árszabályozási ciklusban alkalmazott szabályozással azonos 
módon, a tevékenység elvégzéséhez szükséges szerelői létszám és a munka elvégzéséhez 
szükséges idő szorzataként számított, tevékenységenként tételesen meghatározott érték;  
𝑘𝑖𝑠𝑧á𝑙𝑙á𝑠𝑖 𝑑í𝑗: a Hivatal a korábbi árszabályozási ciklusban alkalmazott szabályozástól eltérően ezt 
az összetevőt átalány jelleggel határozta meg, országosan egységes kilométerarányos költséget és 
engedélyesenként jellemző átlagos esetenkénti távolságot alapul véve.  
A fentiek következtében a képletben szereplő összeg első tagja a Keretrendelet 16. § (1) bekezdés 
a) pontjában, valamint (1a) bekezdésében meghatározott tevékenységek esetében elosztónként és 
tevékenységenként meghatározott fix érték. 
 
A külön díj egyes összetevői mértékének meghatározása:  
1, Rezsióradíj 
A Hivatal az Engedélyes esetében alkalmazandó rezsióradíjat 8 000 Ft-ban állapítja meg. A fentebb 
leírtaknak megfelelően az így megállapított rezsióradíj a közvetetten felmerülő kapcsolódó 
költségek fedezetét is tartalmazza. 
2, Kiszállási díj 
A Hivatal az Engedélyes esetében alkalmazandó kiszállási átalánydíjat 2 000 Ft-ban állapította 
meg az alábbi számítási metódus szerint. 
Anyagköltség  
A Hivatal megvizsgálta a külön díjas tevékenységek végzése során felmerülő esetleges 
anyagköltségek átalányjellegű meghatározásának a lehetőségét, és arra jutott, hogy az nem 
indokolt, mivel egy adott külön díjas tevékenység anyagigénye jelentősen eltérő lehet esettől 
függően. Ennek megfelelően a Hivatal az anyagköltséget tényköltség alapon érvényesíthető 
díjösszetevőként állapította meg, amely tényértéken az Engedélyes az 1. sz. mellékletben 
meghatározott maximális értékig közvetett költséghányadot érvényesíthet. 
A) A Keretrendelet 16. § (1) bekezdés a) pontja és (1a) bekezdése alapján végzett külön díjas 
tevékenységek esetében a külön díj meghatározására vonatkozó képlet:  
ʹ𝑘ü𝑙ö𝑛 𝑑í𝑗ʹ=á𝑡𝑎𝑙á𝑛𝑦𝑑í𝑗+ Σ𝑎𝑛𝑦𝑎𝑔𝑘ö𝑙𝑡𝑠é𝑔×(1+ʹ𝑘ö𝑧𝑣𝑒𝑡𝑒𝑡𝑡 𝑘ö𝑙𝑡𝑠é𝑔ℎá𝑛𝑦𝑎𝑑𝑎𝑛𝑦𝑎𝑔ʹ)  
+ Σʹ𝑖𝑔é𝑛𝑦𝑏𝑒 𝑣𝑒𝑡𝑡 𝑠𝑧𝑜𝑙𝑔á𝑙𝑡𝑎𝑡á𝑠 𝑘ö𝑙𝑡𝑠é𝑔𝑒ʹ  
×(1+ʹ𝑘ö𝑧𝑣𝑒𝑡𝑒𝑡𝑡 𝑘ö𝑙𝑡𝑠é𝑔ℎá𝑛𝑦𝑎𝑑𝑠𝑧𝑜𝑙𝑔ʹ)  
Az átalánydíj mértéke az egyes tevékenységek esetében: 

Keretrendelet hivatkozott 
alpontja szerinti tevékenység  

Átalánydíj  Az átalánydíjon és az igazolt 
anyagköltségen felül tényköltségen 
érvényesíthető ráfordítás  

16. § (1) bekezdés a) pont aa) 
alpont  

18 000 Ft  indokoltan felmerült szakértői 
költség  

16. § (1) bekezdés a) pont ab) 
alpont  

18 000 Ft  

16. § (1) bekezdés a) pont ac) 
alpont  

18 000 Ft  

16. § (1) bekezdés a) pont ad) 18 000 Ft  
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alpont  
16. § (1) bekezdés a) pont ae) 
alpont  

6 000 Ft  

16. § (1) bekezdés a) pont af) 
alpont  

700 Ft  

16. § (1) bekezdés a) pont ag) 
alpont  

34 000 Ft  indokoltan felmerült szakértői 
költség  

16. § (1) bekezdés a) pont ah) 
alpont  

18 000 Ft  

16. § (1) bekezdés a) pont ai) 
alpont  

14 000 Ft  

16. § (1) bekezdés a) pont aj) 
alpont  

18 000 Ft  indokoltan felmerült szakértői 
költség  

16. § (1a) bekezdés  18 000 Ft  
 
Az közvetett költséghányad maximális alkalmazható értékei:  
- anyagköltség esetén (𝑘ö𝑧𝑣𝑒𝑡𝑒𝑡𝑡 𝑘ö𝑙𝑡𝑠é𝑔ℎá𝑛𝑦𝑎𝑑𝑎𝑛𝑦𝑎𝑔): 2%,  
- igénybe vett szolgáltatás esetén (𝑘ö𝑧𝑣𝑒𝑡𝑒𝑡𝑡 𝑘ö𝑙𝑡𝑠é𝑔ℎá𝑛𝑦𝑎𝑑𝑠𝑧𝑜𝑙𝑔): 1%.  
B) A Keretrendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja alapján végzett külön díjas tevékenységek 
esetében a külön díj meghatározására vonatkozó képlet:  
ʹ𝑘ü𝑙ö𝑛 𝑑í𝑗ʹ=(𝑟𝑒𝑧𝑠𝑖ó𝑟𝑎𝑑í𝑗×Σʹ𝑚𝑢𝑛𝑘𝑎𝑖𝑑ő 𝑠𝑧ü𝑘𝑠é𝑔𝑙𝑒𝑡ʹ+ʹ𝑘𝑖𝑠𝑧á𝑙𝑙á𝑠𝑖 𝑑í𝑗ʹ)+ Σ𝑎𝑛𝑦𝑎𝑔𝑘ö𝑙𝑡𝑠é𝑔 
×(1+ʹ𝑘ö𝑧𝑣𝑒𝑡𝑒𝑡𝑡 𝑘ö𝑙𝑡𝑠é𝑔ℎá𝑛𝑦𝑎𝑑𝑎𝑛𝑦𝑎𝑔ʹ) + Σʹ𝑖𝑔é𝑛𝑦𝑏𝑒 𝑣𝑒𝑡𝑡 𝑠𝑧𝑜𝑙𝑔á𝑙𝑡𝑎𝑡á𝑠 𝑘ö𝑙𝑡𝑠é𝑔𝑒ʹ 
×(1+ʹ𝑘ö𝑧𝑣𝑒𝑡𝑒𝑡𝑡 𝑘ö𝑙𝑡𝑠é𝑔ℎá𝑛𝑦𝑎𝑑𝑠𝑧𝑜𝑙𝑔ʹ)  
ahol  
𝑟𝑒𝑧𝑠𝑖ó𝑟𝑎𝑑í𝑗 értéke 8 000 Ft,  
𝑘𝑖𝑠𝑧á𝑙𝑙á𝑠𝑖 𝑑í𝑗 értéke 2 000 Ft, 
továbbá az egyes szükséges (rész)feladatok 𝑚𝑢𝑛𝑘𝑎𝑖𝑑ő 𝑠𝑧ü𝑘𝑠é𝑔𝑙𝑒𝑡-ének hatóságilag megadott 
értékei az alábbiak: 
 
 
 
 

Mérő le- és felszerelés, csere  
Mérőtípus (teljesítmény m3/h)  Munkaidő = egy munkatárs 

munkavégzésre fordított 
ideje*munkatársak száma (óra)  

Lemezházas gázmérők  
G 6 alatt  1,1  
G 10 - G 25  3,0  
G 40 - G 65  6,5  
G 100  12,0  
Turbinás gázmérők  
G 250 alatt  10,0  
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G 250 - G 500  12,0  
G 500 - G 1000  16,0  
G 1000 - G 5000  24,0  
G 5000 felett  26,0  

 
Forgó dugattyús gázmérők  
G 100 alatt  6,0  
G 100 - G 200  8,5  
G 200 - G 500  12,0  
G 500 - G 1000  12,0  
G 1000 - G 5000  24,0  
G 5000 felett  26,0  
Nyomásszabályozó le- és felszerelés, csere  
100 m3/h alatt  1,0  
Szolgáltatás-felfüggesztés  
elosztó, leágazó vagy 
csatlakozó vezeték levágása és 
az élő vezeték ledugózása 
(földmunka, burkolatbontás 
nélkül)  

3,0  

tömblakásokban található 
fogyasztási hely kikapcsolása 
fali vezeték levágással  

7,8  

közterületi zárás/főelzáróval 
történő lezárás  

1,6  

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

1,6  

fémes kizárás 16-100 m3/h  1,8  
fémes kizárás 100 m3/h felett  2,9  
plombálás 10 m3/h felett  1,8  
gázfogyasztó készülék lezárása 
(leszerelés, ledugózás) 
készülékenként  

0,4  

Ismételt üzembe helyezés  
 

vezeték visszakötés 
(földmunka, 
burkolathelyreállítás nélkül)  

3,0  

tömblakásokban található 
fogyasztási hely 
visszakapcsolása fali vezeték 
összekötéssel  

7,8  

közterületi nyitás/főelzáró 1,8  
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visszanyitás  
zárótárcsa eltávolítása 1,6-10 
m3/h  

1,6  

fémes visszanyitás 16-100 
m3/h  

2,8  

fémes visszanyitás 100 m3/h 
felett  

3,5  

plomba eltávolítása 10 m3/h 
felett  

1,8  

gázfogyasztó készülék újbóli 
bekapcsolása  

0,4  

 
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.  
Az közvetett költséghányad maximális alkalmazható értékei:  
- anyagköltség esetén (𝑘ö𝑧𝑣𝑒𝑡𝑒𝑡𝑡 𝑘ö𝑙𝑡𝑠é𝑔ℎá𝑛𝑦𝑎𝑑𝑎𝑛𝑦𝑎𝑔): 2%,  
- igénybe vett szolgáltatás esetén (𝑘ö𝑧𝑣𝑒𝑡𝑒𝑡𝑡 𝑘ö𝑙𝑡𝑠é𝑔ℎá𝑛𝑦𝑎𝑑𝑠𝑧𝑜𝑙𝑔): 1%.  
 
 


