2017. 07. 01-től alkalmazandó csatlakozási díjak

A Földgázelosztó tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő elosztóvezetékre történő
bekapcsolásra, fejlesztésre, rákapcsolásra (a továbbiakban együtt: csatlakozásra) és
kapacitásnövelésre, valamint földgáztermelő esetében fejlesztésre fizetendő csatlakozási díjak
a 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, 11/2016 (XI.14.) MEKH rendelet és a 13/2016 (XII.20.)
MEKH rendelet alapján az alábbiak szerint kerülnek megállapításra.
Mentes a csatlakozási díj megfizetése alól felhasználási helyenként egy csatlakozási pont
esetén – az új csatlakozási igény alapján vagy a már meglévő szerződésben szereplő érték és a
többletigény együttes figyelembevétele alapján számított – a legfeljebb 4 m3/h névleges
(össz)teljesítményű fogyasztásmérő felszerelése azzal, hogy ebben az esetben az
elosztóvezeték építése 250 méterig díjmentes.
1. A 9/2014. (IX. 29.) MEKH rendelet hatálya előtt létesített elosztóvezetékekre történő
bekapcsolás esetén fizetendő nettó csatlakozási díj
Bekapcsolás: az egyetemes szolgáltatásra jogosult gázigénylő földgázellátásához szükséges
azon hálózati feltételek biztosítása (vásárolt kapacitásra vonatkozó igény kielégítése), amely
legfeljebb a 9/2014. (IX. 29.) MEKH rendelet szerinti leágazó elosztóvezeték építésére és
üzembe helyezésére, valamint a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték üzembe
helyezésére terjed ki.
Bekapcsolás esetén fizetendő nettó csatlakozási díj:
4 m3/h-ig: 150.000 Ft
4 m3/h-nál nagyobb – 20 m3/h-nál nem nagyobb: 150.000 Ft + 5.000 Ft x (k – 4)
20 m3/h-nál nagyobb: 230.000 Ft + 1.500 Ft x (k – 20)
ahol:
k: az igényelt kapacitás (m3/h). Többletkapacitás iránti igény bekapcsolással történő
kielégítése esetén (amennyiben a többletkapacitás iránti igény előtti vásárolt kapacitás
biztosítására szolgáló leágazó elosztóvezeték a többletkapacitás iránti igény kielégítésére nem
alkalmas) az igényelt többletkapacitás.
2. Egyetemes szolgáltatásra jogosult gázigénylő igényének vagy többletigényének
fejlesztéssel történő kielégítése esetén fizetendő nettó csatlakozási díj
Fejlesztés egyetemes szolgáltatásra jogosult gázigénylő esetén: az egyetemes szolgáltatásra
jogosult gázigénylő igényének vagy többletigényének (vásárolt kapacitásra vonatkozó
igényének) a bekapcsoláshoz képest nagyobb műszaki beruházással megvalósítható,
elosztóvezeték építéssel történő kielégítése.
2.1 Fizetendő nettó csatlakozási díj amennyiben a fejlesztés várható beruházási ráfordítása
nem haladja meg a kapacitáskategóriának megfelelő csatlakozási díj kétszeresét:

4 m3/h-ig: 285.000 Ft
4 m3/h-nál nagyobb – 20 m3/h-nál nem nagyobb: 285.000 Ft + 9.500 Ft x (k – 4)
20 m3/h-nál nagyobb: 437.000 Ft + 2.850 Ft x (k – 20)
ahol:
k: az igényelt kapacitás (m3/h). Többletkapacitás iránti igény bekapcsolással történő
kielégítése esetén (amennyiben a többletkapacitás iránti igény előtti vásárolt kapacitás
biztosítására szolgáló elosztóvezeték a többletkapacitás iránti igény kielégítésére nem
alkalmas) az igényelt többletkapacitás.
2.2 Fizetendő nettó csatlakozási díj amennyiben a fejlesztés várható beruházási ráfordítása
meghaladja a kapacitáskategóriának megfelelő csatlakozási díj kétszeresét:
4 m3/h-ig: Fi = Bi – 285.000 Ft
4 m3/h-nál nagyobb – 20 m3/h-nál nem nagyobb: Fi = Bi – (285.000 Ft + 9.500 Ft x (k – 4))
20 m3/h-nál nagyobb: Fi = Bi – (437.000 Ft + 2.850 Ft x (k – 20))
ahol:
Fi

az adott beruházáshoz igénylőnként kiszámított csatlakozási díj (Ft).

Bi

a beruházás során az igénylőnként számított, a számviteli törvény szerint
aktiválható eszközérték, kivéve a gázigénylőnél beszerelt vagy beszerelendő
fogyasztásmérő berendezés és nyomásszabályozó számviteli törvény szerint
aktiválható eszközértékét és beszerelési költségét (Ft).

k

az igényelt kapacitás (m3/h). Többletkapacitás iránti igény bekapcsolással történő
kielégítése esetén (amennyiben a többletkapacitás iránti igény előtti vásárolt
kapacitás biztosítására szolgáló elosztóvezeték a többletkapacitás iránti igény
kielégítésére nem alkalmas) az igényelt többletkapacitás.

3. A 9/2014. (IX. 29.) MEKH rendelet és a 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet hatálya
alatt létesített elosztóvezetékekre történő bekapcsolás esetén fizetendő nettó csatlakozási
díj
3.1 Fizetendő nettó csatlakozási díj a 2.1 szerinti fejlesztéssel, valamint a 9/2014. (IX. 29.)
MEKH rendelet hatálya alatt megvalósult fejlesztéssel az elosztóvezeték használatba vételét
követő 4 évben:
4 m3/h-ig: 285.000 Ft
4 m3/h-nál nagyobb – 20 m3/h-nál nem nagyobb: 285.000 Ft + 9.500 Ft x (k – 4)
20 m3/h-nál nagyobb: 437.000 Ft + 2.850 Ft x (k – 20)
ahol:
k: az igényelt kapacitás (m3/h). Többletkapacitás iránti igény bekapcsolással történő
kielégítése esetén (amennyiben a többletkapacitás iránti igény előtti vásárolt kapacitás
biztosítására szolgáló leágazó elosztóvezeték a többletkapacitás iránti igény kielégítésére nem
alkalmas) az igényelt többletkapacitás.

3.2 Fizetendő nettó csatlakozási díj amennyiben a 2.1 szerinti fejlesztéssel, valamint a 9/2014.
(IX. 29.) MEKH rendelet hatálya alatt megvalósult fejlesztéssel az elosztóvezeték használatba
vételét követő 5. évtől:
4 m3/h-ig: 150.000 Ft
4 m3/h-nál nagyobb – 20 m3/h-nál nem nagyobb: 150.000 Ft + 5.000 Ft x (k – 4)
20 m3/h-nál nagyobb: 230.000 Ft + 1.500 Ft x (k – 20)
ahol:
k: az igényelt kapacitás (m3/h). Többletkapacitás iránti igény bekapcsolással történő
kielégítése esetén (amennyiben a többletkapacitás iránti igény előtti vásárolt kapacitás
biztosítására szolgáló leágazó elosztóvezeték a többletkapacitás iránti igény kielégítésére nem
alkalmas) az igényelt többletkapacitás.
3.3 Fizetendő nettó csatlakozási díj a 2.2 szerinti fejlesztésből, valamint a 9/2014. (IX. 29.)
MEKH rendelet hatálya alatt megvalósult fejlesztésből – ahol a fejlesztés várható beruházási
ráfordítása meghaladta a kapacitáskategóriának megfelelő csatlakozási díj kétszeresét - fakadó
visszatérítési kötelezettség teljesüléséig:
4 m3/h-ig: 285.000 Ft
4 m3/h-nál nagyobb – 20 m3/h-nál nem nagyobb: 285.000 Ft + 9.500 Ft x (k – 4)
20 m3/h-nál nagyobb: 437.000 Ft + 2.850 Ft x (k – 20)
ahol:
k: az igényelt kapacitás (m3/h). Többletkapacitás iránti igény bekapcsolással történő
kielégítése esetén (amennyiben a többletkapacitás iránti igény előtti vásárolt kapacitás
biztosítására szolgáló leágazó elosztóvezeték a többletkapacitás iránti igény kielégítésére nem
alkalmas) az igényelt többletkapacitás.
3.4 Fizetendő nettó csatlakozási díj a 2.2 szerinti fejlesztésből, valamint a 9/2014. (IX. 29.)
MEKH rendelet hatálya alatt megvalósult fejlesztésből – ahol a fejlesztés várható beruházási
ráfordítása nem haladta meg a kapacitáskategóriának megfelelő csatlakozási díj kétszeresét fakadó visszatérítési kötelezettség teljesülését követően:
4 m3/h-ig: 150.000 Ft
4 m3/h-nál nagyobb – 20 m3/h-nál nem nagyobb: 150.000 Ft + 5.000 Ft x (k – 4)
20 m3/h-nál nagyobb: 230.000 Ft + 1.500 Ft x (k – 20)
ahol:
k: az igényelt kapacitás (m3/h). Többletkapacitás iránti igény bekapcsolással történő
kielégítése esetén (amennyiben a többletkapacitás iránti igény előtti vásárolt kapacitás
biztosítására szolgáló leágazó elosztóvezeték a többletkapacitás iránti igény kielégítésére nem
alkalmas) az igényelt többletkapacitás.
4. Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult gázigénylő igényének vagy többletigényének
fejlesztéssel történő kielégítése esetén fizetendő nettó csatlakozási díj, valamint külön

fizetendő tétel a fejlesztés várható beruházási ráfordítása és a csatlakozási díj
különbözete
Fejlesztés egyetemes szolgáltatásra nem jogosult gázigénylő esetén: az egyetemes
szolgáltatásra nem jogosult gázigénylő igényének vagy többletigényének (vásárolt kapacitásra
vonatkozó igényének) elosztóvezeték építéssel történő kielégítése, beleértve a
csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezését is.
A tarifakategóriánként (egyetemes szolgáltatásra nem jogosult 20-100 m3/h közötti, 100-500
m3/h közötti és 500 m3/h feletti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók) a
fizetendő csatlakozási díj az alábbiak szerint kerül megállapításra:

Amennyiben F > 0, a fizetendő csatlakozási díj mértéke az F mutató értéke. A szedhető
csatlakozási díj maximuma a fejlesztés várható beruházási ráfordítása ( Fmax = B ).
Amennyiben F < 0, a fizetendő csatlakozási díj 0 Ft ( F = 0 ).
ahol:
F

az adott beruházáshoz kiszámított összesen csatlakozási díj (Ft)

B

a beruházás során a számviteli törvény szerint aktiválható eszközérték, kivéve a
gázigénylőnél beszerelt vagy beszerelendő fogyasztásmérő berendezés és
nyomásszabályozó számviteli törvény szerint aktiválható eszközértékét és
beszerelési költségét (Ft).

TK1

az adott beruházásra tarifakategóriánként számított tőkeköltség

TK0

az adott tarifakategóriára vonatkozó, rendszerhasználati díjban elismert tőkeköltség

ÉCS1

az adott beruházásra tarifakategóriánként számított értékcsökkenés

ÉCS0

az adott tarifakategóriára
értékcsökkenés

ÜK1

az adott beruházásra tarifakategóriánként számított üzemeltetési költség

ÜK0

az adott tarifakategóriára
üzemeltetési költség

m1

a gázigénylő által megadott várható elosztott mennyiség

m0

a rendszerhasználati díjak számításánál figyelembe vett, tarifakategóriánként
elosztott mennyiség

vonatkozó,

vonatkozó,

rendszerhasználati

rendszerhasználati

díjban

díjban

elismert

elismert

A gázigénylő minden esetben a fejlesztés megkezdése előtt köteles megfizetni a fizetendő
csatlakozási díjat, valamint külön fizetendő tételként a fejlesztés várható beruházási
ráfordítása és a csatlakozási díj különbözetét.

5. Kapacitásnövelés esetén fizetendő nettó csatlakozási díj
Kapacitásnövelés: a vásárolt kapacitást meghaladó többletkapacitás iránti igény kielégítése
elosztóvezeték építése nélkül. A kapacitásnövelés elvégzése során az adminisztratív
tevékenységen túli mérnöki ellenőrzés: az igény és a jelenlegi ellátást biztosító elosztóvezeték
hidraulikai vizsgálata, méréstechnikai szakvélemény kiadása és engedélyezése,
fogyasztásmérő
távleolvasásának
kialakíthatóságának
koordinálása,
esetleges
forrásnyilatkozat beszerzése a szállítói engedélyestől. A mérnöki ellenőrzés a többletigénnyel
együtt 100 m3/h-t meg nem haladó kapacitásigénynél 2 munkaórát nem haladja meg,
többletigénnyel együtt 100 m3/h-t meghaladó kapacitásigénynél 2 munkaórát meghaladja.
Kapacitásnövelés esetén fizetendő nettó csatlakozási díj:
A többletigénnyel együtt 100 m3/h-t meg nem haladó vásárolt kapacitás után: 30.000 Ft.
A többletigénnyel együtt 100 m3/h-t meghaladó vásárolt kapacitás után: 70.000 Ft.
Kapacitásnövelés esetén, amennyiben a felhasználó a megnövekedett kapacitásigény miatt a
továbbiakban egyetemes szolgáltatásra nem jogosultként vételez, a felhasználó a fenti
kapacitásnövelési díjat, valamint az új kategóriának megfelelően számított csatlakozási díj és
az eredetileg megfizetett csatlakozási díj különbözetét fizeti meg.
Ha a díjmentes csatlakozás létrejöttét követően az adott felhasználási helyre vonatkozóan a
csatlakozást igénylő olyan kapacitásnövelés iránti igényt nyújt be, amellyel a korábban
igényelt és az új igénylés összege a 4 m3/h-t meghaladja, akkor a csatlakozást igénylő köteles
megfizetni mind a kapacitásnövelés, mind a díjmentes elsődleges igényhez kapcsolódó, de az
1-3. pontban foglaltak figyelembevételével számított csatlakozási díjat is.
6. Rákapcsolás esetén fizetendő nettó csatlakozási díj
Rákapcsolás: a 2004. január 27. előtt létesült leágazó elosztóvezetékkel rendelkező, de
vásárolt kapacitással nem rendelkező ingatlanokon a leágazó elosztóvezeték, a csatlakozó
vezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezése.
Rákapcsolás esetén fizetendő nettó csatlakozási díj: 20.000 Ft.
7. Földgáztermelő elosztóvezetékhez történő csatlakozása esetén fizetendő nettó
csatlakozási díj
Ft = Bt
ahol:
Ft

a földgáztermelő csatlakozása esetén alkalmazandó díj (Ft)

Bt

Ha biztosítható a földgáztermelő által betáplált földgázmennyiség továbbítása,
akkor az elosztóvezetéken kialakítandó csatlakozási pont kivitelezésének költsége
(Ft).
Ha nem biztosítható a földgáztermelő által betáplált földgázmennyiség továbbítása,
akkor figyelembe veendő a csatlakozási pont kivitelezésének költsége mellett a

meglévő vezetékrendszeren szükségesség váló hálózatfejlesztés költsége és a
betáplálásra kerülő földgáz műszaki, minőségi paramétereinek méréséhez
szükséges eszközök költsége (Ft).

A Földgázelosztó a csatlakozási díjakat 2017. október 01-től a 11/2016. (XI.14.) MEKH
rendelet 47. § (2) szerint indexálja.

