
EF Villamos berendezések első felülvizsgálata 40 000 Ft /terület

191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről + 30 /m2

[módosította: 182/2010.(V.14.) Korm. r.]. 33. § előírása szerint. + ÉVF+Ksz+Esz

MSZ HD 60364 vonatkozó előírásai szerint.

ÉVF Érintésvédelmi felülvizsgálat (komplett) 200 Ft / vizsg.pont

Érintésvédelmi felülvizsgálat (installáció) 190 Ft / vizsg.pont

(tartalmazza az ÁVK,folytonosság,stb.. mérését is) vagy

200 Ft m2

EBF Erősáramú berendezések (tűzvédelmi) szabványossági felülvizsgálata

Fenti árak nem tartalmazzák, a Ksz, Esz vizsgálatok díját, ezek hozzá adódnak. 170 Ft / ÉVF v.p.

Csak "C";"D";"E" tűzveszélyességi besorolású helyiségek, térségek esetén. vagy

Új OTSZ szerint ATEX Ex helyiségeken kívül. 170 Ft m2

KZ Kéziszerszámok éves felülvizsgálata 350 Ft / db

kéziszerszámok , hegesztőgépek, üzemközben áthelyezhető berendezések, hosszabítók, kézilámpák, áramfejlesztők

Ksz Kábel szigetelés vizsgálat (csak szabad és hozzáférhető kifejtett kábelvégek esetén) 600 Ft / db

Esz Elosztók szigetelés vizsgálata (hálózat szigetelés vizsgálat -LEKAPCSOLÁST IGÉNYEL!) 1 200 Ft / db

VVF-nn Villámvédelmi felülvizsgálat 100 Ft m2

Nem norma szerinti (MSZ 274)

VVF-nsz Villámvédelmi felülvizsgálat 500 m2 -ig 120 Ft m2

Norma szerinti (MSZ EN 62305)

Takarás előtti vizsgálat: 50 Ft m2

Takarás előtti jegyzőkönyv: 8 000 Ft / épület

RB RB - ATEX felülvizsgálatokat, csak egyedi kalkulációval 50 000 Ft -tól

CE CE tanúsításban közreműködés, csak egyedi kalkulációval 50 000 Ft -tól

AD Alapdíj / minősítés fajta 

mely tartalmazza a 2-2 pl. eredeti minősítő iratokat, valamint digitális továbbítást. 25 000 Ft / minősítés

Kiszállás: Napi díj: km díj:

Budapesten: 0 Ft 0 Ft

Bp. agglomeráció ( max 5 km): 5 000 Ft 0 Ft

Vidék: (telephelyünktől megtett összes km) 5 000 Ft 120 Ft / km

Minősítő irat pótlása / plusz példány megrendelése papír alapon / db / 30 oldalig: 5 000 Ft / minősítés

-további oldalak: 15 Ft / oldal

Minősítő irat pótlása / plusz példány megrendelése digitálisan / db: 0 Ft / minősítés

(FIGYELEM: minden vizsgálatnak van alapdíja, mely a minimális kiszállási díjat, minősítés összeállítási és kézbesítési 

díjakat tartalmazza)

Lista árak 2018

Kérjen egyedi kalkulációt, alábbi áraink tájékoztató jellegűek.

Áraink nettó árak és nem tartalmazzák az általános forgalmi adót.

Lista áraink közzététele részben ügyfeleink tájékoztatására, részben vitás esetek elkerülésére tartalmazzák 
alapárainkat. Amennyiben ajánlatot kérnek, kedvezmény szorzókat alkalmazunk, melyek az együttes 
megrendeléseket és a vizsgálandó részek függvényében egyedi kalkulációval készülnek. 

Pl.: ÉVF+EBF+VVFnsz+Kábel négy vizsgálat együttes megrendelése miatt a kiszállás díjai megoszlanak, így                   
lehetőségünk van kedvezményekkel kalkulálni. Vagy megrendelőnek tipikus objektumai vannak, melyekből több 

száz darab van országszerte, ez esetben csak egyedi kalkulációt érdemes alkalmazni.

Speciális esetekben extra költségek felszámítása is szükséges lehet melyek a teljesség igénye nélkül lehetnek:

- sürgősségi felár
- 8 napot meghaladó halasztott fizetési igény
- éjszakai, hétvégi, munkaidőn kívüli munkavégzési igény (törzsidőnk munkanapokon 7:30-17:00)
- extrém terepi körülmények
- speciális megközelíthetőségek
- vizsgálat csak alpin technikával végezhető el 
- beszállási engedélyköteles munkavégzés


