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Miben segít a kiadvány?

Villamosenergia-, földgáz- vagy víziköz-
mű-szolgáltatás igénybevétele esetén 
– például ingatlanvásárlás után, vagy ha 
új csatlakozás, bekötés kialakítását ter-
vezi – szerződnie kell a közműszolgálta-
tókkal. Kiadványunk az új csatlakozás 
kialakításával kapcsolatos tudnivalókat 
rendszerezi.

Kivel köthetek szerződést, mely 
szolgáltatóhoz csatlakozhatok?

A villamosenergia- és a földgázágazat-
ban elkülönül egymástól a hálózati 
elosztó és a kereskedő szolgáltató. A 
víziközmű ágazatban és a távhőszolgálta-
tás területén ilyen elkülönítés nincs.
A hálózati elosztó a vezetékrendszer 
tulajdonosa és üzemeltetője, biztosítja, 
hogy a felhasználóhoz eljusson az ener-
gia. A hálózati elosztóval két különböző 
szerződést kell kötnünk. Az egyik a csat-
lakozási szerződés, mely a csatlakozás 
folyamatát, ütemét, feltételeit rögzíti. Ezt 
követően kell megkötni a hálózathasz-
nálati szerződést, amely a mindennapi 
üzemelés, üzemeltetés feltételeit foglalja 
keretbe.



Az energiát viszont a kereskedő vagy 
az egyetemes szolgáltató szerzi be és 
értékesíti a felhasználó részére, illetve 
elkészíti a számlát a fogyasztásról. Az 
egyetemes szolgáltató a kereskedők spe-
ciális típusa, amely az arra jogosultakat 
– tipikusan a lakossági felhasználókat – 
köteles ellátni és szerződést kötni velük. 
Az egyetemes szolgáltatókra vonatkozó 
jogszabályok szigorúbbak a szabadpiaci 
kereskedőkre vonatkozó előírásoknál.
A csatlakozás elengedhetetlen feltétele, 
hogy a leendő fogyasztó egy kereskedő-
vel vagy egy egyetemes szolgáltatóval is 
szerződést kössön. Ez az új csatlakozás 
során létrejövő harmadik típusú szer-
ződés, a kereskedői vagy egyetemes 
szolgáltatási szerződés.

Mi a csatlakozás folyamata?

A csatlakozás megvalósulásának két 
alapvető feltétele van: a szolgáltatás elér-
hetősége az adott felhasználási helyen, 
valamint a felhasználási hely belső háló-
zatának megfelelő kialakítása. A csatlako-
zás körültekintő kivitelezése érdekében 
elsőként a szolgáltatónál érdemes tájéko-
zódni a részletes feltételekről.

Panasza van? Segítünk!
Tájékoztató a közműcsatlakozásról
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A csatlakozás megvalósítása a megfelelő 
szakember kiválasztásával kezdődik. 
A bekötéshez szükség lesz tervezőre, aki 
elkészíti a műszaki dokumentációt. A mé-
rőhely kialakítását regisztrált vagy minő-
sített szakemberre kell bízni, aki az előírt 
szabványoknak, biztonsági előírásoknak 
megfelelően alakítja ki a bekötővezetéket 
a csatlakozási vagy szolgáltatási ponttól. 
A szakemberek munkadíja és a felmerülő 
anyagköltségek mindig az igénylőt terhelik. 
A minősített szerelővel azt követően java-
solt szerződést kötni, ha a szolgáltató tájé-
koztatást adott a csatlakozás lehetőségéről. 

A következő lépés az igénybejelentés a 
szolgáltatónál, amely általában a szolgál-
tatók által kiadott nyomtatványon törté-
nik, és egyebek mellett az alábbi adato-
kat, dokumentumokat kérhetik hozzá:
• a szerződő alapadatai,
• a felhasználási hely adatai,
• az igénybejelentés jellege (új igény, bő-

vítés),
• a felhasználási hely rendeltetése (lakás, 

üzlet, társasház),
• várható fogyasztás,
• friss tulajdoni lap, bizonyos esetekben 

térképmásolat,
• egyéb használati jog igazolása,



• műszaki adatok, teljesítményigény,
• tulajdonosi hozzájárulások,
• szükség esetén meghatalmazás.

Az igénybejelentés után a szolgáltató 
megvizsgálja, hogy a csatlakozás műsza-
ki feltételei adottak-e, amennyiben szük-
séges, helyszíni felülvizsgálatot is végez. 
A szolgáltatónak (minden ágazatban) 8 
napja van arra, hogy válaszoljon: elfo-
gadja az igényt vagy elutasítsa, esetleg 
hiánypótlást kérjen. Ha a szolgáltató úgy 
dönt, hogy a csatlakozás megvalósítható, 
részletes ajánlatot küld a leendő fel-
használónak, amelyben leírja a műszaki 
feltételeket, valamint közli a megvalósí-
tás költségeit.
A földgáz- és a villamosenergia-ágazatban 
a csatlakozási díjakat a Magyar Energeti-
kai és Közmű-szabályozási Hivatal ren-
deletekben rögzíti, amelyek elsősorban 
az igényelt teljesítménytől, kapacitástól, 
valamint a kiépítendő vezetékek hosz-
szától függenek. A kedvezményes vagy 
ingyenes csatlakozások 2017. július 1-től 
elérhetők, meghatározott feltételekkel. 
(Ezekről a www.mekh.hu oldalon tájéko-
zódhat.) A kedvezményeken felül a mérő-
hely kialakítása továbbra is a felhasználó 
által fizetendő.
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A bekötési terveket a szolgáltató hagy-
ja jóvá a csatlakozás elvi hozzájárulásá-
nak megadása után. A terveknek meg kell 
felelniük a hatályos műszaki-biztonsági 
előírásoknak, szabványoknak, valamint a 
szolgáltató üzletszabályzatában rögzített 
előírásoknak.
A felhasználó a csatlakozási ajánlat 
elfogadása után befizeti az ajánlatban 
szereplő összeget, valamint földgáz- és 
villamosenergia-ágazat esetében aláírja 
és visszajuttatja a szolgáltatóhoz a csat-
lakozási szerződést. Fontos, hogy az 
ajánlatok csak bizonyos ideig – általában 
30 napig – érvényesek!
A csatlakozás szolgáltató általi kiépíté-
se és a felhasználó részéről a mérőhely 
kialakítása akár párhuzamosan is tör-
ténhet, amelyet a földgáz- és a villamos-
energia-ágazatban a hálózathasználati 
szerződés megkötése követ.
A csatlakozás kiépítése a szolgáltatá-
si vagy csatlakozási pontig alapvetően a 
szolgáltató feladata, a villamosenergia- 
és a víziközmű ágazatban azonban a fo-
gyasztó saját költségén, a központi nyil-
vántartásban szereplő szerelőkkel is in-
tézheti. A központi nyilvántartást a kor-
mányhivatalokon belül működő műszaki 
biztonsági hatóság vezeti.



A csatlakozás kiépítésénél a legtöbb kér-
dés azzal kapcsolatos, hogy mennyi idő 
alatt kell a munkálatokat elvégezni. A 
megvalósítást számos tényező befolyá-
solja, függhet az időjárástól, az útburko-
lat-bontási engedélytől, egyéb hozzájáru-
lásoktól és a munkák ütemezésétől.

• Villamosenergia-bekötés: a csatla-
kozási pont kiépítése a közcélú hálózat 
rendelkezésre állásától számított 15 na-
pon belül történik.

• Földgázbekötés: az igénybejelentésre 
adott ajánlatban már szerepelnie kell 
a kapacitásbiztosítás időpontjának, 
amelynek dátuma nem lehet későbbi, 
mint 60 nap. A határidőbe azonban 
nem számít bele az elosztóvezeték ki-
építésének ideje, a más szervektől be-
szerzendő nyilatkozatok, engedélyek 
időigénye és az az időszak, amikor más 
jogszabály nem teszi lehetővé a munka-
végzést.

• Víziközmű-bekötés: a munkaárok 
rendelkezésre állásától számított 30 
napon belül kell megvalósulnia a csat-
lakozás kiépítésének.

Panasza van? Segítünk!
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Amennyiben a műszaki feltételek adot-
tak, a szolgáltató 8 napon belül lebonyo-
lítja a műszaki átvételt, amely során a 
szolgáltató nem csupán ellenőrzi a mé-
rőhely, a felhasználási hely és a bekötés 
megfelelőségét, hanem plombákkal le is 
zárja a későbbi illetéktelen beavatkozá-
sok megelőzése érdekében. 
A fogyasztásmérő felhelyezésének 
előfeltétele, hogy a felhasználó – földgáz- 
és villamosenergia-szolgáltatás eseté-
ben  – hálózathasználati és egyetemes 
szolgáltatási vagy kereskedelmi szerző-
dést kössön. A fogyasztásmérő felszerelé-
se akár már a műszaki átvételkor megtör-
ténhet, de annak időpontjától számítva 
legfeljebb 8 napja van a szolgáltatónak 
a szolgáltatás tényleges bekapcsolására. 
Víziközmű-szolgáltatás esetén a bekötő-
vezeték kiépítésekor történik a bekötési 
vízmérő felszerelése, ezután a felhaszná-
lónak 15 napon belül kell megkötnie a 
közszolgáltatási szerződést.



A CSATLAKOZÁS FOLYAMATA

Szakember 
(kivitelező, tervező) 

felkeresése Igénybejelentés 
a szolgáltató felé

A felhasználási hely 
műszaki terveinek 

jóváhagyása
Csatlakozási 

szerződés 
megkötése

A csatlakozás 
szolgáltatói 

kiépítése
Műszaki feltételek 

teljesítése regisztrált 
szakemberrel

Hálózathasználati 
és kereskedelmi 

szerződés 
megkötése

Műszaki átvétel, 
fogyasztásmérő 

üzembe helyezése

Szolgáltatói ajánlat vagy 
hozzájárulás kiadása
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Mire érdemes még figyelni 
szerződéskötéskor?

A szolgáltatási szerződés megkötésekor 
nem csupán a szerződéshez szükséges 
adatokat kell megadni, hanem nyilatkoz-
ni kell a számlázás módjáról is. Földgáz- 
és villamosenergia-fogyasztóként álta-
lában kétféle lehetőség közül választhat 
a felhasználó, így lehet „diktálós” vagy 
választhatja a részszámlák útján történő 
számlázást. A víziközmű-ágazatban az 
egyes szolgáltatók üzletszabályzata ad 
tájékoztatást arról, hogy az évente egy-
szer kötelező leolvasáson kívül milyen 
gyakoriságú leolvasást végez a szolgálta-
tó, és milyen részszámlázási lehetőséget 
 biztosít.



JÓ, HA TUDJA!

• Már ingatlanvásárlás előtt érdemes 
tájékozódni az elérhető közművek-
ről, közműszolgáltatókról.

• A csatlakozás kiépítését mindig re-
gisztrált szakemberrel kell végez-
tetni.

• A bekötések, csatlakozások ese-
tén a csatlakozási vagy szolgálta-
tási ponttól a felhasználói oldalra 
eső vezetékek kiépítése, továbbá a 
mérőhely kialakítása a felhasználó 
költsége.

• A szolgáltató a felhasználóktól csak 
a jogszabályban meghatározott 
mértékű díjat számíthatja fel csatla-
kozási díjként, figyelembe véve az 
igénybe vehető kedvezményeket.

• A csatlakozás időigényes folyamat, 
ezért a tervezett energia- és víz-
használat időpontjához igazodva 
kell megkezdeni az igénybejelenté-
si folyamatot.

• A szolgáltató csak akkor veszi át  
a felhasználó felelősségi körébe 
tartozó vezetékszakaszt és a mérő-
helyet, ha az megfelel a terveknek 
és az érvényben levő műszaki-biz-
tonsági követelményeknek.
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