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Melléklet 
 

A) Nem tételesen, a kiszámításra vonatkozó módszer előírásával 
megállapított csatlakozási díjak (ÁFA nélkül) 
 

I. A hálózati engedélyes által a közcélú hálózatra csatlakozó erőműtől kérhető 
csatlakozási díj 

Ha az erőmű csatlakoztatása érdekében a közcélú hálózaton szükséges beruházást a 
hálózati engedélyes végzi, csatlakozási díjként legfeljebb a VET 146/A. § (2) bekezdése 
szerinti rendeletben (Áralkalmazási rendelet) meghatározott csatlakozási beruházás aktivált 
értékének 100%-a kérhető. 
 

II. A hálózati engedélyes által a nagyfeszültségű hálózatra csatlakozó 
felhasználótól és önállóan létesített villamosenergia-tárolótól kérhető 
csatlakozási díj 

Ha a nagyfeszültségű hálózatra csatlakozó 
 felhasználó, vagy 
 önállóan létesített villamosenergia-tároló 

csatlakoztatása érdekében a közcélú hálózaton szükséges beruházást a hálózati engedélyes 
végzi, a hálózati engedélyes által a felhasználótól kérhető csatlakozási díj  
mértéke 1 MFt/MVA. 
Ha a VET 146/A. § (2) bekezdése szerinti rendeletben (Áralkalmazási rendelet) 
meghatározott tényleges csatlakozási beruházás aktivált értékének 70%-a meghaladja az 1 
MFt/MVA díj és az igényelt teljesítmény szorzatának megfelelő összeget, akkor a 
csatlakozási díj az aktivált érték 70%-a. 
 

III. Az ideiglenes csatlakozást kérőtől kérhető csatlakozási díj 
Ideiglenes csatlakozás esetén az ideiglenes csatlakozást kérőtől kérhető csatlakozási díj 
mértéke nem haladhatja meg az ideiglenes csatlakozás érdekében a közcélú hálózaton 
újonnan szükséges tényleges beruházás aktivált értékének 50%-át. 
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B) Tételesen megállapított csatlakozási díjelemek (ÁFA nélkül) 
A kis- és a középfeszültségű közcélú hálózatra csatlakozó felhasználótól és 
önállóan létesített villamosenergia-tárolótól kérhető csatlakozási díj elemei 
1. Csatlakozási alapdíj 

A kis- és a középfeszültségű közcélú hálózatra csatlakozó felhasználóktól kérhető 
csatlakozási alapdíj mértéke 
a) kisfeszültségre történő csatlakozás esetén, a névleges áramerősségek együttes 

összegét alapul véve - a b) pontban foglaltak kivételével – 3.900 Ft/A, 
b) közép/kisfeszültségű transzformátorállomáshoz kisfeszültségen történő közvetlen 

csatlakozás esetén 15.700 Ft/kVA, 
c) középfeszültségre történő csatlakozás esetén - a d) pontban foglaltak kivételével - 

14.600 Ft/kVA, 
d) nagy/középfeszültségű vagy közép/középfeszültségű transzformátorállomáshoz 

középfeszültségen történő közvetlen csatlakozás esetén 12.400 Ft/kVA. 
 

2. Közcélú vezeték díja 
Közcélú vezeték létesítése esetén a felhasználótól a legkisebb költség elvének megfelelő 
csatlakozási változathoz tartozó vezetékhossz alapul vételével – egyidejűleg közösen 
csatlakozni kívánó, egymással megállapodást kötő több felhasználó esetén közöttük ezen 
megállapodás figyelembevételével osztva meg – legfeljebb a következő mértékű közcélú 
vezeték díja kérhető: 
a) kisfeszültségű hálózat építésénél 

aa) szabadvezeték esetén 5.300 Ft/m, 
ab) a VET 178/J. § alapján kötelezően földkábellel létesítendő közcélú vezeték esetén 

5.300 Ft/m, 
ac) az ab) alpont alá nem tartozó, földkábellel létesítendő közcélú vezeték esetén 8.500 

Ft/m; 
b) középfeszültségű hálózat építésénél 

ba) szabadvezeték esetén: 7.600 Ft/m, 
bb) a VET 178/J. § alapján kötelezően földkábellel létesítendő közcélú vezeték esetén 

7.600 Ft/m, 
bc) a bb) alpont alá nem tartozó, földkábellel létesítendő közcélú vezeték esetén 10.100 

Ft/m. 
3. Csatlakozóvezeték díja 

Csatlakozóvezeték létesítése esetén a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó felhasználótól a 
legkisebb költség elvének megfelelő csatlakozási változathoz tartozó vezetékhossz alapul 
vételével kérhető csatlakozóvezeték díj mértéke: 
a) szabadvezetékes csatlakozóvezeték esetén 1.300 Ft/m, 
b) a VET 178/J. § alapján kötelezően földkábellel létesítendő csatlakozóvezeték esetén 

1.300 Ft/m, 
c) a b) pont alá nem tartozó, földkábellel létesítendő csatlakozóvezeték esetén 6.000 Ft/m. 

 


