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I. Műszaki beavatkozások díjai: 
Közös képviselő írásos (vagy utólag írásban megerősített szóbeli) megrendelésére 

 

Megnevezés 
Nettó díj 

Ft 

ÁFA (27%) 

Ft 

Bruttó 

díj 

Ft 

Fűtési rendszer ürítése-töltése, légtelení-

tése 05.15-09.15 között, munkaidőben és 

első alkalommal (Ft/alkalom) 

0 0 0 

Fűtési rendszer ürítése-töltése, légtelení-

tése egyéb esetben, munkaidőben (Ft/al-

kalom) 

7791 2104 9895 

Fűtési rendszer ürítése-töltése, légtelení-

tése egyéb esetben, készenléti időben 

(Ft/alkalom) 

10000 2700 12700 

Fűtési rendszer légtelenítése fűtés beindí-

tását követően, de legkésőbb 10.31-ig, 

szükséges mértékű utántöltéssel, első al-

kalommal (Ft/alkalom) 

0 0 0 

Épület fűtési rendszer légtelenítése egyéb 

esetben, munkaidőben szükséges mér-

tékű utántöltéssel, anyagfelhasználás nél-

kül (Ft/alkalom) 

4000 1080 5080 

Épület fűtési rendszer légtelenítése egyéb 

esetben, készenléti időben szükséges 

mértékű utántöltéssel, anyagfel-haszná-

lás nélkül (Ft/alkalom) 

4800 1296 6096 

HMV rendszer ürítése-töltése, légtelení-

tése munkaidőben, töltésre felhasznált 

víz díja nélkül (Ft/alkalom) 

0 0 0 

HMV rendszer ürítése-töltése, légtelení-

tése készenléti időben, töltésre felhasz-

nált víz díja nélkül (Ft/alkalom) 

2500 675 3175 
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II. Műszaki beavatkozások díjai: 
Díjfizető írásos (vagy utólag írásban megerősített szóbeli) megrendelésére 

 

Megnevezés 
Nettó díj 

Ft 

ÁFA (27%) 

Ft 

Bruttó 

díj 

Ft 

Kiszállás (Ft/alkalom) 1600 432 2032 

Kiszállás + elsősegély jellegű javítás 

anyag nélkül - hiba a felhasználói beren-

dezésben van (pl. hollandi után húzása, 

stb.) (Ft/lakás) 

4000 1080 5080 

HMV mérő visszaszerelése, plombálás-

sal (1 db esetén) (Ft/felhasználási hely) 

5394 1456 6850 

HMV mérő visszaszerelése, plombálás-

sal (2 db esetén) (Ft/felhasználási hely) 

7190 1941 9131 

HMV mérő plombapótlás kiszállással 

(szabálytalan vételezés pótdíja nélkül) 

(Ft/mérőhely) 

2500 675 3175 

HMV mérő cseréje rongálás miatt, fel-

használt anyagot és plombálást tartal-

mazza (szabálytalan vételezés pótdíja 

nélkül) (Ft/db.)  

12500 3375 15875 

 

 

 

 


