
Tájékoztató a gázátalányról 
 
 
A mérő nélküli, jellemzően főzési célú gázfelhasználás, azaz az átalánydíj számlázását a 
28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet szabályozza. A havonta kiszámlázandó hőmennyiségek 
vonatkozásában e rendelet alapján a lakás szobaszáma és a tűzhely típusa a meghatározó, 
független a lakásban élők számától.  
 

„6. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez 
Gázmérővel nem rendelkező lakások számításba veendő földgázfogyasztása 

MJ/hó 

Lakás típusa 2 lángú 
gáztűzhely 

3-4 lángú 
gáztűzhely 

4 lángú 
gáztűzhely 
elektromos 

sütővel 

Garzon 
gáztűzhely 

Gáz 
hűtőszekrény 

1 szobás 210 300 240 250 454 

1,5 szobás 300 370 310 310 454 

2 szobás * 350 450 390 390 454 

2,5 szobás 410 520 460 450 454 
3 szobás 470 600 540 520 454 

3,5 szobás 530 690 630 600 454 

4 szobás 610 750 690 660 454 
Az ebédlő az átalánydíj-fizetés szempontjából fél szobának minősül. 
*Az 1 + 2 félszoba a 2 szoba kategóriájába sorolandó. 
 
A tűzhelytípus átalánydíjas nyilvántartás módosításához írásos bejelentés, visszamenőleges 
számlakorrekcióhoz a tűzhely típusát, és annak beüzemelését igazoló dokumentumok 
(számla, munkalap vagy garanciajegy másolata) beküldése szükséges. A szobaszám 
módosításához a tulajdoni lap vagy társasházi alapító okirat másolata szükséges, de a közös 
képviselő is igazolhatja nyilatkozattal. 
 
Hasznos tudnivalók a szüneteltetésről 
 
Az átalánydíj számlázását kizárólag a Társaságunk által végzett plomba felhelyezést követő 
hónaptól állítjuk le. Az átalánydíjas szolgáltatás ideiglenesen és véglegesen is szüneteltethető. 
 
Ideiglenes szüneteltetés: a vezeték ledugózása és leplombálása. Díja a FŐGÁZ 
Földgázelosztási Kft. mindenkor érvényes „Szolgáltatási, épületgépészeti és csőfektetési 
díjszabása” szerint kerül meghatározásra. Határozott időtartamra lehet megrendelni, a 
nyilatkozat írásban módosítható. A szüneteltetésre vonatkozó hosszabbítási kérelem 
díjmentes. 
 
Végleges megszüntetés: a vezeték levágása, lehegesztése. Szolgáltatási osztályunk helyszíni 
felmérés után ad árajánlatot a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. mindenkor érvényes 
„Szolgáltatási, épületgépészeti és csőfektetési díjszabása” alapján.  
 
Az írásos megrendelésben kérjük adja meg a fogyasztási hely pontos címét, telefonszámot az 
időpont egyeztetéshez, valamint mellékelje a Díjbeszedő Holding Zrt, által kiadott nullás 



tartozásigazolást. Megrendelését leadhatja személyesen bármelyik ügyfélszolgálati 
irodánkban, vagy megküldheti 
 

levélben: FŐGÁZ Zrt., Földgázelszámolási osztály 
                                        1081. Budapest, II. János Pál pápa tér 20. 

Faxon:    06 1 477 1273 
e-mailen: atalany@fogaz.hu 

Megrendelőlap letölthető a www.fogaz.hu weboldalunkról a „Tudnivalók az átalánydíjról” 
menüpont alatt, a lap alján. 
 
Az ideiglenes szüneteltetést vagy végleges megszüntetést a földgázelszámolási osztályra 
benyújtott írásos megrendelés alapján Szolgáltatási osztályunk végzi (e-mail: 
szolgaltatas@fogaz.hu, telefon 06 1 456 3905, 06 1 456 3903).  
 
Ha az egyetemes szolgáltatással kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérjük, látogasson el a 
www.fogaz.hu weboldalra. 


