
91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet 

a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, 
valamint az igazgatási szolgáltatási és a felügyeleti díj fizetésének 

szabályairól 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. §-a (2) bekezdése 19. pontjának b) 
alpontjában kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) és b) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró pénzügyminiszterrel és a Miniszterelnöki Hivatalról, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt 
vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 176/2007. (VII. 1.) Korm. rendelet 4. §-ának k) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel 
egyetértésben -, továbbá a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. §-a (1) bekezdésének 
b) pontjában és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. §-a (2) bekezdésének a) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) és b) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és 
hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának g) pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 

Az igazgatási szolgáltatási díjak mértéke és fizetése 

1. § A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) hatáskörébe tartozó eljárásokért a 
mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 

2. § (1) Az 1. § szerinti igazgatási szolgáltatási díjakat a kérelem benyújtását megelőzően kell 
befizetni a Hivatal 10032000-01714373-00000000 számú bankszámlájára, az erről szóló hitelt 
érdemlő igazolást a kérelemhez csatolni kell. Az igazgatási szolgáltatási díjról a Hivatal elkülönített 
nyilvántartást vezet. 

(2) A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 49/2006. (III. 10.) Korm. rendelet 
42. §-ának (4) bekezdése alapján lefolytatott eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díj 
megfizetése alól. 

3. § E rendelet szerinti eljárásokban 
a) a díj tárgya tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 

28. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, valamint 28. § (3) bekezdésében, 
b) a díjfizetésre kötelezettek tekintetében az Itv. 31. § (1) és (7) bekezdésében, 
c) a mulasztási bírság tekintetében az Itv. 82. §-ában, valamint 
d) 

foglalt rendelkezéseket is alkalmazni kell azzal, hogy ahol azok illetéket említenek, azon e 
jogszabály tekintetében díjat kell érteni. 

3/A. § Ha a kérelem a mellékletben megjelölt díjtételek közül többet is érint, valamennyi 
díjtételt meg kell fizetni. 

A felügyeleti díjak fizetése 

4. § (1) Az engedélyes által fizetendő éves felügyeleti díj a Hivatalnak 
a) a jogszabályokban és az engedélyekben foglalt előírások megtartásának, a fogyasztói igények 

megfelelő színvonalú kielégítésének, 
b) a szolgáltatás színvonalának ellenőrzése, és az államigazgatási szervezetekkel, valamint a 

fogyasztók társadalmi érdek-képviseleti szervezeteivel való együttműködése során, a 
fogyasztóvédelem és az energiatakarékosság, valamint a környezet és a természet védelme 
érdekében folytatott tevékenységével összefüggő 
költségei fedezésére szolgál. 

(2) Az engedélyesnek az éves felügyeleti díjat ezer forintra kerekítve két részletben, a tárgyév 
január 15-éig és június 30-áig kell befizetnie a Hivatal 2. § (1) bekezdésben megjelölt 
bankszámlájára. Ha az engedélyes év közben kap működési engedélyt, a tárgyévre csak a felügyeleti 
díj arányos részét kell befizetnie egy összegben, a működési engedély jogerőre emelkedését követő 



harmincadik munkanapig. A felügyeleti díjat - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - 
visszaigényelni nem lehet. 

(3) A felügyeleti díjat az engedélyes az éves mérlegbeszámoló elkészítését követően a 
mérlegadatok szerinti nettó árbevétel és a 0,05%-os mérték figyelembevételével köteles újra 
kiszámítani, és erről a Hivatalt június 30-áig tájékoztatni. Ha a számítás eredményeként az 
engedélyesnek többletbefizetési kötelezettsége keletkezik, azt június 30-áig köteles befizetni a 
Hivatal bankszámlájára. Ha túlfizetés történt, a Hivatal az erről való tudomásszerzést követő 60 
napon belül a felügyeleti díj többletet visszafizeti. 

Záró rendelkezések 

5. § (1) Ez a rendelet 2007. december 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését 
követően indult ügyekben kell alkalmazni. 

(2) 

1. melléklet a 91/2007. (XI. 20.) GKM rendelethez 

A Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjai 

 

 
Megnevezés A díj mértéke 

 
I. Földgázellátás  

 
 
1. Üzletszabályzat jóváhagyása iránti kérelem elbírálása  1 000 E Ft  
 

 
Üzletszabályzat módosításának jóváhagyása  300 E Ft  

 

2. 
Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat jóváhagyása iránti kérelem 
elbírálása  10 000 E Ft  

 

 
Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat módosításának jóváhagyása  5 000 E Ft  

 

3. 
Működési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása 
földgázszállításra  6 000 E Ft  

 

4. 
Működési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása 
földgáztárolásra  

6 000 E Ft  

 

5. Működési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása 
földgázelosztásra   

 

 
a) 100 E-nél kevesebb fogyasztóval rendelkező  1 000 E Ft  

 

 b) 100 E-nél több fogyasztóval rendelkező  5 000 E Ft  
 

6. 
Működési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása földgáz-
rendszerirányításra  

6 000 E Ft  

 

7. 
Működési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása földgáz-
kereskedelemre  4 000 E Ft  



 

8. 
Működési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása egyablakos 
kapacitásértékesítésre  

6 000 E Ft  

 

9. Működési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása egyetemes 
szolgáltatásra   

 

 
a) 100 E-nél kevesebb fogyasztóval rendelkező  1 000 E Ft  

 

 
b) 100 E-nél több fogyasztóval rendelkező  5 000 E Ft  

 

10. Működési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása szervezett 
földgázpiac működtetésre  

15 000 E Ft  

 

11. 
Működési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása vezetékes 
PB-gáz szolgáltatásra  

1 000 E Ft  

 
12. Működési engedélyek módosítása iránti kérelmek elbírálása  

 
 

 
a) ha a működési engedélyek módosítása iránti kérelem tárgya 
település kijelölése  

100 E Ft  

 

 
b) ha a működési engedélyek módosítása iránti kérelem tárgya 
településrész  

1 E Ft 

 

 
vagy 

 
 

 
terület kijelölése, település, településrész vagy terület 
bekapcsolási időpontjának  

 

 
áthelyezése vagy visszavonása 

 
 

 
c) működési engedélyben névváltozás vagy székhelyváltozás 
esetén  

1 E Ft  

 

 
d) egyéb esetben  

az adott 
engedély  
kiadása díjának  
10%-a 

 

13. 

Engedélyes más gazdasági társasági formába történő 
átalakulása, szétválása, egyesülése, jogutód nélküli megszűnése, 
az engedélyesben történő 25, 50 vagy 75 százalékot meghaladó 
befolyás szerzése és az ehhez fűződő jogok gyakorlása, alaptőke, 
illetve törzstőke legalább egynegyed részével történő leszállítása 
iránti kérelem elbírálása  

 

 

 
a) földgázszállítói, -tárolói engedélyes esetében  5 000 E Ft  

 



 
b) földgázelosztói engedélyes esetében  

 
 

 
ba) 100 E-nél kevesebb fogyasztóval rendelkező  1 000 E Ft  

 

 
bb) 100 E vagy ennél több fogyasztóval rendelkező  5 000 E Ft  

 

 c) földgáz-kereskedelmi engedélyes esetében  1 000 E Ft  
 

 
d) földgáz-rendszerirányítási engedélyes esetében  1 000 E Ft  

 

 
e) egyetemes szolgáltatói engedélyes esetében  

 
 

 
ea) 100 E-nél kevesebb fogyasztóval rendelkező  1 000 E Ft  

 

 eb) 100 E vagy ennél több fogyasztóval rendelkező  5 000 E Ft  
 

 
f) vezetékes PB-gáz szolgáltatói engedélyes esetében  1 000 E Ft  

 

 
g) egyablakos kapacitásértékesítési engedélyes esetén  6 000 E Ft  

 

14. 
Fogyasztói korlátozási sorrend jóváhagyása iránti kérelem 
elbírálása  

1 000 E Ft  

 

 
Fogyasztói korlátozási besorolások módosítása iránti kérelem 
elbírálása  

100 E Ft  

 

15. 

Az engedélyes működési engedélyében meghatározott alapvető 
eszközeinek és vagyoni értékű jogainak más személyre történő 
átruházása, átengedése, lízingbe adása, illetve egyéb módon 
tartós használatba adása, megterhelése vagy biztosítékul való 
lekötése jóváhagyása iránti kérelem elbírálása  

 

 

 
a) földgázszállítói, -tárolói, 100 E-nél több fogyasztóval 
rendelkező földgázelosztói 5 000 E Ft 

 

 
engedélyes esetében 

 
 

 
b) egyéb engedélyes esetében  1 000 E Ft  

 
16. Előzetes hozzájárulás célvezeték létesítéséhez  1 000 E Ft  
 
17. Pénzügyi biztosíték megfelelőségének elfogadása  500 E Ft  
 

 

A Hivatal által határozattal elfogadott pénzügyi biztosíték időbeli 
hatályának (érvényességi időtartamának), a felek cégadatainak 
és/vagy a pénzügyi biztosíték összegének felek általi 
megváltoztatása akkor, ha a pénzügyi biztosíték 
feltételrendszerében a felek jogaiban és kötelezettségeiben, a 
felek személyében más módosítás nem történik  

100 E Ft  



 

18. 
Szállítóvezeték, elosztóvezeték és/vagy tároló létesítésére 
benyújtott pályázatok elbírálása  

200 E Ft  

 

19. Működési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása telephelyi 
szolgáltatásra  

1 000 E Ft  

 

20. 

Új határkeresztező földgázvezeték, cseppfolyós földgáz 
tárolására szolgáló létesítmény vagy földgáztároló 
kapacitásának egyablakos rendszerben történő értékesítéshez az 
együttműködő földgázrendszerben alkalmazott díjmegállapítási 
szabályok, valamint a hozzáférési kötelezettségek teljesítése 
alóli teljes vagy részbeni mentesség vagy a tárgyalásos tárolói 
hozzáférés szabályainak alkalmazásához szükséges, az 
együttműködő földgázrendszerben alkalmazott díjmegállapítási 
szabályok alóli felmentés iránti kérelem elbírálása  

5 000 E Ft  

 
21. Megfelelési program jóváhagyása  2 000 E Ft  
 
22. Megfelelési program módosításának elfogadása  1 000 E Ft  
 
23. Megfelelési jelentés jóváhagyása  1 000 E Ft  
 

24. 

Az engedélyesnek a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. 
törvényben és a működési engedélyben meghatározott 
alaptevékenységén kívüli tevékenységei más személy általi 
végzéséhez történő hozzájárulás és ennek engedélyében történő 
rögzítése  

2 000 E Ft  

 

25. 
A szállítási és az elosztási engedélyes Belső Kiválasztási 
Szabályzatának jóváhagyása iránti kérelem elbírálása  

2 000 E Ft  

 

26. A szállítási és az elosztási engedélyes Belső Kiválasztási 
Szabályzatának módosítása iránti kérelem elbírálása  

1 000 E Ft  

 

27. 
A rendszerirányító által beterjesztett kapacitás-felülvizsgálat 
eredményének és az infrastruktúra-fejlesztési javaslat 
jóváhagyása  

10 000 E Ft  

 
 
II. Villamosenergia-ellátás   
 
1. Üzletszabályzat jóváhagyása iránti kérelem elbírálása  1 000 E Ft  
 

 
Üzletszabályzat módosításának jóváhagyása  300 E Ft  

 

2. 
Üzemi szabályzat, kereskedelmi szabályzat, elosztói szabályzat 
jóváhagyása iránti kérelem elbírálása  10 000 E Ft  

 



 
Üzemi szabályzat, kereskedelmi szabályzat és elosztói szabályzat 
módosításának jóváhagyása  

1 000 E Ft  

 

3. 
Működési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása átviteli-
rendszerirányításra  12 000 E Ft  

 

4. 
Működési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása villamos 
energia elosztására  

6 000 E Ft  

 

5. Működési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása 
villamosenergia-kereskedelemre  

6 000 E Ft  

 

6. 
Egyszerűsített villamosenergia-kereskedelmi engedély kiadása 
iránti kérelem elbírálása  

1 500 E Ft  

 

7. 
Működési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása egyetemes 
szolgáltatásra  

4 000 E Ft  

 

8. Működési engedély iránti kérelem elbírálása szervezett 
villamosenergia-piac működtetésére  

15 000 E Ft  

 

9. 
Erőmű-létesítési engedély, illetve villamos energia termelésére 
szóló működési vagy megszüntetési engedély iránti kérelem 
elbírálása  

 

 

 
a) 50-200 MW erőművi teljesítmény esetén  2 000 E Ft  

 

 
b) 200 MW-nál nagyobb erőművi teljesítmény esetén  5 000 E Ft  

 

10. 
Meglévő erőmű teljesítménynövelési és -bővítési engedélye iránti 
kérelem elbírálása   

 

 
a) 50 MW alatti teljesítmény növelése vagy bővítése esetén  1 000 E Ft  

 

 b) 50-200 MW-os teljesítmény növelés vagy bővítés esetén  2 000 E Ft  
 

 
c) 200 MW-nál nagyobb mértékű teljesítménynövelés vagy -
bővítés esetén  

5 000 E Ft  

 
11. Kiserőművi összevont engedély  

 
 

 
a) 0,5-5 MW esetén  500 E Ft  

 

 
b) 5 MW fölött - 20 MW esetén  1 000 E Ft  

 

 
c) 20 MW fölött - 50 MW esetén  2 500 E Ft  

 
12. Működési engedély módosítása iránti kérelem elbírálása  

 
 



 
a) erőmű-létesítési, -bővítési, teljesítménynövelési, valamint 
villamosenergia-termelési  

 

 
és megszüntetési engedély módosítása iránti kérelem 

 
 

 aa) 0,5-5 MW esetén  100 E Ft  
 

 
ab) 5 MW fölött - 20 MW esetén  200 E Ft  

 

 
ac) 20 MW fölött - 50 MW esetén  300 E Ft  

 

 
ad) 50-200 MW-os esetén  400 E Ft  

 

 ae) 200 MW-nál nagyobb erőművi teljesítmény esetén  800 E Ft  
 

 
b) ha a működési engedélyben a névváltozás vagy a 
székhelyváltozás a telephelyet nem 

1 E Ft 

 érinti  
 

 
c) egyéb esetben  

az adott 
engedély  
kiadása díjának 
20%-a 

 

13. 

Erőmű-létesítési, -bővítési engedély, valamint villamos energia 
termelésére szóló működési engedély, vagy a villamosenergia-
termelés megszüntetésére vonatkozó engedély érvényességi 
időtartamának meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása  

 

 

 
a) 0,5-5 MW esetén  500 E Ft  

 

 
b) 5 MW fölött - 20 MW esetén  1 000 E Ft  

 

 
c) 20 MW fölött - 50 MW esetén  1 500 E Ft  

 

 
d) 50-200 MW-os erőművi teljesítmény esetén  2 000 E Ft  

 

 
e) 200 MW-nál nagyobb erőművi teljesítmény esetén  5 000 E Ft  

 

14. 
Erőmű teljesítménynövelési engedély érvényességi 
időtartamának meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása  

1 000 E Ft  

 

15. 

Az engedélyes vállalkozás szétválása, más vállalkozással való 
egyesülése, jogutód nélküli megszűnése, a jegyzett tőke 
értékének csökkentése, az engedélyesben történő 25, 50, 75 
százalékot meghaladó befolyás szerzése és az ehhez fűződő jogok 
gyakorlása iránti kérelem elbírálása  

 

 

 
a) termelő esetében  

 



 

 
aa) 50-200 MW erőműi teljesítmény esetén  1 000 E Ft  

 

 
ab) 200 MW-nál nagyobb erőműi teljesítmény esetén  3 000 E Ft  

 

 
b) villamosenergia-átviteli rendszerirányítás engedélyes 
esetében  8 000 E Ft  

 

 
c) villamosenergia-elosztói engedélyes esetében  5 000 E Ft  

 

 
d) villamosenergia-kereskedelem engedélyese esetében  1 000 E Ft  

 

 e) egyetemes villamosenergia-szolgáltatás engedélyese esetében  5 000 E Ft  
 
16. Rotációs Kikapcsolási Rend  

 
 

 
a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása  1 000 E Ft  

 

 
b) módosítása iránti kérelem elbírálása  400 E Ft  

 

17. 

Az engedélyes működési engedélyében meghatározott alapvető 
eszközei és vagyoni értékű jogai más személy részére történő 
átruházásának, átengedésének, lízingbe adásának, vagy egyéb 
módon tartós használatba adásának, megterhelésének vagy 
biztosítékul való lekötésének jóváhagyása iránti kérelem 
elbírálása  

5 000 E Ft  

 

18. 
Működési engedély előírása alól eseti felmentés iránti kérelem 
elbírálása  

1 000 E Ft  

 

19. 
Erőmű szüneteltetési engedély iránti kérelem, szüneteltetési 
engedély időtartamának meghosszabbítása iránti kérelem, 
szüneteltetett tevékenység folytatása iránti kérelem elbírálása  

 

 

 
a) 50-200 MW erőműi teljesítmény esetén  1 000 E Ft  

 

 b) 200 MW-nál nagyobb erőműi teljesítmény esetén  2 000 E Ft  
 
20. Krízisterv jóváhagyása  1 000 E Ft  
 

21. 
A kérelemben foglalt kapcsoló- és transzformátorállomások, 
vezetékek közcélú átviteli, közcélú elosztói vezetékké minősítése 
állomásonként vagy vezetékenként  

1 000 E Ft  

 

22. 
Az átviteli rendszerirányító által hálózatfejlesztésre kiírt 
pályázat eredményének kihirdetése előtti jóváhagyása  

500 E Ft  

 

23. 
Az átviteli rendszerirányításhoz szükséges más engedélyes 
tulajdonában lévő távközlési eszközök használatára kötött 

500 E Ft  



szerződések elbírálása  
 

24. 
Az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia mennyiségének 
és a kötelező átvétel időtartamának megállapítása   

 

 a) 0,5-5 MW esetén  100 E Ft  
 

 
b) 5 MW fölött - 20 MW esetén  200 E Ft  

 

 
c) 20 MW fölött - 50 MW esetén  400 E Ft  

 

 
d) 50 MW fölött  650 E Ft  

 

25. Az átviteli rendszerirányító által készített hálózatfejlesztési terv 
jóváhagyása; valamint 2 éven belüli módosításának elbírálása  

10 000 E Ft  

 

26. 
Rendszerösszekötő vezeték tekintetében benyújtott mentesítési 
kérelem elbírálása  

5 000 E Ft  

 

27. 
Közvetlen vezeték létesítése vagy megszüntetése iránti kérelem 
elbírálása  

1 000 E Ft  

 
28. Megfelelési program jóváhagyása  2 000 E Ft  
 
29. Megfelelési program módosításának elfogadása  1 000 E Ft  
 
30. Az éves Megfelelési jelentés jóváhagyása  1 000 E Ft  
 
31. Magánvezeték  

 
 

 a) létesítése, működtetése  1 000 E Ft  
 

 
b) kapacitásának megváltoztatása  100 E Ft  

 

 
c) működtetésének szüneteltetése  100 E Ft  

 

32. 
Az engedélyes működési engedélyében felsorolt engedélyhez 
kötött tevékenységeinek más személy általi végzése iránti 
kérelem elbírálása  

 

 

 
a) kiserőmű esetén  500 E Ft  

 

 b) minden egyéb engedély esetén  2 000 E Ft  
 

33. 
Az átviteli rendszerirányító és az elosztó hálózati engedélyes 
Belső Kiválasztási Szabályzatának jóváhagyása iránti kérelem 
elbírálása  

2 000 E Ft  

 
34. Az átviteli rendszerirányító és az elosztó hálózati engedélyes 1 000 E Ft  



Belső Kiválasztási Szabályzatának módosítása iránti kérelem 
elbírálása  

 
 
III. Távhőtermelés és távhőszolgáltatás  

 
 

1. 

Hőtermelő létesítményhez létesítési engedély kiadása és 
meghosszabbítása iránti, termelői működési engedély kiadása 
iránti vagy hőtermelő létesítmény megszüntetése iránti kérelem 
elbírálása  

 

 

 
a) 5 MW-nál kisebb hőteljesítmény esetén (a létesítési engedély 
kivételével)  200 E Ft  

 

 
b) 5-50 MW hőteljesítmény esetén  500 E Ft  

 

 
c) 50-200 MW hőteljesítmény esetén  2 000 E Ft  

 

 d) 200 MW-nál nagyobb hőteljesítmény esetén  5 000 E Ft  
 

2. 
Hőtermelő létesítményhez létesítési engedély iránti, vagy távhő 
termelésére vonatkozó működési engedély módosítása iránti 
kérelem elbírálása  

 

 

 
a) működési engedélyekben névváltozás vagy székhelyváltozás 
esetén  

1 E Ft  

 

 
b) egyéb esetben  

az adott 
engedély  
kiadása díjának  
10%-a,  
de legalább  
100 E Ft 

 

3. Hőtermelő létesítményhez létesítési engedély hatályának 
meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása  

500 E Ft  

 

4. 

Átalakulás, az engedélyes alaptőkéjének vagy törzstőkéjének 
legalább egynegyed résszel történő leszállítása, valamint bármely 
engedélyes vállalkozásban történő 25, 50 vagy 75 százalékot 
meghaladó befolyás szerzése és az ehhez fűződő jogok gyakorlása 
iránti kérelem elbírálása  

 

 

 
a) 5 MW-nál kisebb hőteljesítmény esetén  200 E Ft  

 

 
b) 5-50 MW hőteljesítmény esetén  500 E Ft  

 

 
c) 50-200 MW hőteljesítmény esetén  1 000 E Ft  

 



 
d) 200 MW-nál nagyobb hőteljesítmény esetén  3 000 E Ft  

 

5. 
A távhőszolgáltatás csatlakozási díjának, illetve a lakossági 
távhőszolgáltatás díjának megváltoztatására irányuló kérelem   

 

 a) 1000 lakásszámig  200 E Ft  
 

 
b) 1001-2000 lakásszám esetén  500 E Ft  

 

 
c) 2001-10 000 lakásszám esetén  900 E Ft  

 

 
d) 10 001-50 000 lakásszám esetén  1 500 E Ft  

 

 e) 50 001 lakásszám fölött  2 500 E Ft  
 
 
IV. Eredetigazolás  

 
 

1. 
Kapcsolt energiatermelő berendezésben termelt villamos 
energiára vonatkozó eredetigazolások elbírálása (telephelyenként 
és alkalmanként)  

 

 

 a) 500 kW és annál kisebb névleges villamos teljesítmény esetén  10 E Ft  
 

 
b) 500 kW felett és 1 MW közötti névleges villamos teljesítmény 
esetén  

50 E Ft  

 

 
c) 1 MW felett és 5 MW közötti névleges villamos teljesítmény 
esetén  100 E Ft  

 

 
d) 5 MW felett és 20 MW közötti névleges villamos teljesítmény 
esetén  

250 E Ft  

 

 
e) 20 MW felett és 50 MW közötti névleges villamos 
teljesítmény esetén  

500 E Ft  

 

 
f) 50 MW feletti névleges villamos teljesítmény esetén  1 000 E Ft  

 

2. 
Megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával 
termelt villamos energiára vonatkozó eredetigazolások elbírálása 
(telephelyenként és alkalmanként)  

 

 

 
a) 50 kW felett és 500 kW közötti névleges villamos teljesítmény 
esetén  

10 E Ft  

 

 
b) 500 kW felett és 1 MW közötti névleges villamos teljesítmény 
esetén  

50 E Ft  

 

 
c) 1 MW felett és 5 MW közötti névleges villamos teljesítmény 100 E Ft  



esetén  
 

 
d) 5 MW felett és 20 MW közötti névleges villamos teljesítmény 
esetén  

250 E Ft  

 

 
e) 20 MW felett és 50 MW közötti névleges villamos 
teljesítmény esetén  

500 E Ft  

 

 
f) 50 MW feletti névleges villamos teljesítmény esetén  1 000 E Ft 

2. melléklet a 91/2007. (XI. 20.) GKM rendelethez 

 
 


