Közműegyeztetés és adatszolgáltatás díja 2012. április 1-jétől
Díjak

Tételek

Adatszolgáltatás díja grafikus és raszteres
helyszínrajzokból

17 000 Ft / szelvény + áfa

Szakági részletes helyszínrajz (M=1:4000) (a díj tartalmazza a másolást)

9 000 Ft / szelvény + áfa

Szakági részletes helyszínrajz (M=1:500) (a díj tartalmazza a másolást)

3 400 Ft / A4 lap + áfa

Sávtérkép részletes adattartalommal

13 500 Ft / km + áfa

Sávtérkép áttekintő adattartalommal

5 600 Ft / km + áfa

Digitális szakági részletes
helyszínrajz esetén
Digitális szakági áttekintő
helyszínrajz esetén

20 400 Ft / szelvény + áfa
4 500 Ft / A4 + áfa
11 300 Ft / szelvény + áfa
3 400 Ft / A4 lap + áfa
Egy darab esetén - a grafikus
helyszínrajz díjtételei szerint
Másolási / nyomtatási díjak
szerint
Másolási / nyomtatási díjak
szerint
19 000 Ft / km + áfa
9 000 Ft / km + áfa
9 000 Ft / km + áfa
3 400 Ft / km + áfa

Grafikus szakági szelvények alapján

Grafikus sávtérkép alapján

Adatszolgáltatás
Adatszolgáltatás szelvényes állományból

Adatszolgáltatás digitális helyszínrajz
állományból

Szakági részletes helyszínrajz (M=1:500) (a díj tartalmazza a másolást)

Adatszolgáltatás sávtérkép adatok
alapján
Adatszolgáltatás nyomvonalas adatok
alapján - síkrajzi tartalom nélkül

Adatszolgáltatás az elemek száma
alapján

Digitális állományból papír
másolat/nyomat készítése

M=1:500
Nem teljes szelvény esetén
M=1:4000
Nem teljes szelvény esetén
a digitális állomány megvásárlása nélkül
További másolatok díja

Digitális állományból, plusz
a digitális állomány megvásárlása esetén
papír másolat/nyomat készítése
Digitális sávtérkép részletes adattartalommal
Digitális sávtérkép áttekintő adattartalommal
Részletes adattartalommal
Áttekintő adattartalommal
Nyomvonal folytonos
Koordináta pont
koordinátajegyzékből
200 pontig
Szakági nyomvonal
200-400 pont között
részletpontjaiból
400 pont felett
strukturált síkrajzi részletek pontjai
Digitális térképállományból
részletpontok koordinátajegyzék pontjai

400 Ft / pont + áfa
300 Ft / pont + áfa
250 Ft / pont + áfa
200 Ft / pont + áfa
200 Ft / pont + áfa
200 Ft / pont + áfa

1

Közműegyeztetés és adatszolgáltatás díja 2012. április 1-jétől
Díjak

Tételek
Fém- vagy fényvezetőjű
A4-es lapméretnél
kábelhálózat elvi rajz, valamint
A2-es lapméretnél
alépítményes elvi rajz esetében
Fémvagy
fényvezetőjű
kábelhálózat
elvi rajza A2-es lapon
Adatszolgáltatás digitális elvi rajzi
állományból (csak nyomtatott
Alépítményes elvi rajz A2-es lapon
formátumban)
Rendező, istoly alaprajza, rendező beültetési rajza
Grafikus megszakító létesítmények felvételi
Megszakító létesítmények
lap
Adatszolgáltatás
Adatszolgáltatás távközlés szakmai rajzokból
adatlapjai
Digitális megszakító létesítmények felvételi
lap
Adatszolgáltatás egyéb adatforrásokból Támrendszerre vonatkozó adatok
Excel táblázatban rögzített
Papíron átadva
adatok (pl. ReKoD)
Digitálisan átadva
Papíron átadva
Kötéslapok
Digitálisan átadva
Szerkesztés, adat összekészítés, konzultáció, terv véleményezés mérnöki óradíja – számlázás: megkezdett 15 perces egységenként
A helyszínrajzi adatok egyeztetésének szolgáltatási díja, vagyis a közműegyeztetés
Közműegyeztetés
A legkisebb számlázási idő fél óra
Papíralapú adat-átadások
Az adatszolgáltatás és a másolás/nyomtatás díja az adathordozó árát is tartalmazza.
Adathordozók ára
Digitális adat-átadások
Optikai adathordozó (CD vagy DVD)
A4 formátum
A3 formátum
Másolás / nyomtatás
A2 formátum
(adatérték nélkül)
A1 formátum
A0 formátum
Sávtérkép formátum
A4 formátum
A3 formátum
Szkennelés (adatérték
és hordozó ára nélkül) A2 formátum
A1 formátum
A0 formátum
Adatszolgáltatás grafikus elvi rajzokból

450 Ft /lap + áfa
1 800 Ft / lap + áfa
4 000 Ft / lap + áfa
4 000 Ft / lap + áfa
4 000 Ft /lap + áfa
1 700 Ft /megsz. + áfa
3 700 Ft /megsz. + áfa
600 Ft / oszlop + áfa
30 Ft / mező + áfa
140 Ft / mező + áfa
1 700 Ft / mező + áfa
4 000 Ft / mező + áfa
13 400 Ft / óra + áfa
7 400 Ft / óra + áfa
3 700 Ft + áfa
450 Ft / lemez + áfa
100 Ft / db + áfa
230 Ft / db + áfa
450 Ft / db + áfa
680 Ft / db + áfa
1 100 Ft / db + áfa
720 Ft / m + áfa
230 Ft / db + áfa
450 Ft / db + áfa
900 Ft / db + áfa
1 350 Ft / db + áfa
2 250 Ft / db + áfa

2

