MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.
CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI
(CSPF)
1.

Csatlakozási díj fizetésének általános elvei
A Földgázelosztó részére az Üzletszabályzat 6. fejezetének 6.1 pontjában
leírtak szerint lehet csatlakozási igényt bejelenteni.
Az igényt benyújtó
-

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. Tv. 108.§-ban,
a 2008. évi XL. Tv. végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet,
a 8/2020 (VIII.14.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön
díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának 2021-ben induló
árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól,
a 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön
díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól,
a H2347/2021 MEKH határozat a földgázelosztó vezetékhez történő
csatlakozásért vagy a korábban vásárolt kapacitást meghaladó
többletkapacitásért fizetendő csatlakozási díjak 2021. október 1-jétől 2025.
szeptember 30-ig tartó időszakban alkalmazandó mértékének megállapításáról
(továbbiakban: MEKH rendeletek) előírtak alapján csatlakozási díjat köteles
fizetni.
A Földgázelosztó az elosztóhálózathoz történő csatlakozást elsődlegesen a
fogyasztói főelzárónál ennek hiányában a kapacitást igénylő ingatlan ellátását
biztosító elosztóvezeték telekhatári végpontján teljesíti.
Ha egy építkezés beruházója vagy kivitelezője gondoskodik az ingatlan
földgázrendszerre történő csatlakozásáról, a csatlakozással vagy
kapacitásnöveléssel kapcsolatosban MEKH rendeletekben foglaltak szerint kell
eljárni, így a jelen CSPF értelemszerűen alkalmazandó.

2

Fogalom meghatározások a jelen CSPF vonatkozásában

2.1.

Bekapcsolás: az egyetemes szolgáltatásra jogosult leendő felhasználó
földgázellátásához szükséges azon hálózathasználati feltételek biztosítása
(vásárolt kapacitásra vonatkozó igény kielégítése), amely legfeljebb a leágazó
elosztóvezeték
építésére
és
üzembe
helyezésére,
valamint
a
csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezésére terjed ki.

2.2.

Csatlakozási díj: a földgázelosztó vezetékhez történő csatlakozásért vagy a
korábban vásárolt kapacitást meghaladó többletkapacitásért fizetendő díj.

2.3.

Csatlakozási pont: az ingatlan/felhasználási hely ellátását biztosító gázelosztó
vezeték azon pontja, ahonnan a gázellátást a Földgázelosztó biztosítja.

2.4.

Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó: A lakossági fogyasztó és a 20
m3/óra kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező egyéb
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felhasználó, valamint az önkormányzati bérlakásban élők felhasználási helyei
ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzat.
2.5. Fejlesztési díj: a fejlesztés teljes összege és a csatlakozási díj különbözete
2.6.

Fejlesztés: egyetemes szolgáltatásra jogosult leendő, vagy már csatlakozott
felhasználó esetén: az egyetemes szolgáltatásra jogosult leendő felhasználó
igényének, vagy a már csatlakozott egyetemes szolgáltatásra jogosult
felhasználó többletigényének (vásárolt kapacitásra vonatkozó igényének) a
bekapcsoláshoz képest nagyobb műszaki beruházással megvalósítható,
elosztóvezeték-építéssel történő kielégítése.
egyetemes szolgáltatásra nem jogosult leendő, vagy már csatlakozott
felhasználó esetén: az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult leendő
felhasználó igényének, vagy a már csatlakozott egyetemes szolgáltatásra nem
jogosult felhasználó többletigényének (vásárolt kapacitásra vonatkozó
igényének) szállító- vagy elosztóvezeték-építéssel történő kielégítése,
beleértve a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezését is;
valamint a földgáztermelő részére csatlakozási pont kialakítása.

2.7.

Gázigénylő:
a) elosztóvezetékhez történő csatlakozás iránti igény esetén az ingatlan
tulajdonosa,
b) többlet vásárolt kapacitás iránti igény esetén az ingatlan tulajdonosa vagy a
vele kötött szerződés alapján a felhasználó.

2.8.

Ingyenesen biztosítandó csatlakozás: a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.
törvény (továbbiakban: GET.) 108. § (7) bekezdése alapján mentes a
csatlakozási díj és minden más, a földgázelosztónak fizetendő díj alól a
legfeljebb 4 m3/óra névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése azzal,
hogy ebben az esetben az elosztóvezeték építése 250 méterig díjmentes.

2.9.

Kezdő beruházás: a földgáz csatlakozási díjak meghatározásáról és
alkalmazásuk általános szabályairól szóló 79/2011. (XII. 22.) NFM rendelet,
vagy a földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól és a
csatlakozási díjak elemeiről szóló 43/2013. (VII. 25.) NFM rendelet alapján, de
2014. szeptember 1-je előtt megkötött csatlakozási szerződéssel létesített vagy
létesítendő földgáz elosztóvezeték építésével megvalósuló csatlakozás.

2.10. Kapacitásigény: a leendő, vagy a már csatlakozott felhasználó által a szállítási
rendszerüzemeltető vagy a Földgázelosztó részére benyújtott igénylésben
megadott kapacitás.
2.11. Kapacitásnövelés: a vásárolt kapacitást meghaladó többletkapacitás iránti
igény kielégítése elosztóvezeték építése nélkül.
2.12. Leágazó elosztóvezeték: az elosztóvezeték azon része,
elosztóvezeték leágazástól a felhasználási hely telekhatáráig tart.

amely
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2.13. Leendő felhasználó: aki – a kapacitásnövelés esetét ide nem értve –
kapacitásigényt jelent be a szállítási rendszerüzemeltető vagy a Földgázelosztó
részére.
2.14. Megtérítés: a később csatlakozó felhasználó által befizetett, a fogyasztásmérő
berendezés felszerelési költségével csökkentett csatlakozási díjnak a korábban
csatlakozott felhasználó részére történő földgázelosztó általi átadása.
2.15. Rákapcsolás: a 2004. január 27. előtt létesült leágazó elosztóvezetékkel
rendelkező ingatlanokon a leágazó elosztóvezeték, a csatlakozó vezeték és a
fogyasztói vezeték üzembe helyezése.
2.16. Vásárolt kapacitás: a felhasználási helyen a felhasználó által, földgázelosztó
rendszer betáplálási pontján a földgáztermelő által megvásárolt vagy egyéb
jogcímen, igazolt módon megszerzett kapacitás.
3.

Vásárolt kapacitás meghatározása meglévő felhasználási helyek esetén

3.1.

Amennyiben a felhasználási helyre vonatkozóan rendelkezésre áll(t)
csatlakozási szerződés, úgy az abban leírt rendelkezésre álló kapacitás
tekintendő vásárolt kapacitásnak.

3.2.

Meglévő lakossági felhasználók esetében, amennyiben a vásárolt kapacitás
hitelt érdemlően nem igazolható, a csatlakozási díjat abban az esetben kell
érvényesíteni, ha a felhasználónál felszerelt mérőn keresztül a megnövekedett
vagy beépített a teljesítmény nem biztosítható. A Földgázelosztó a maximum
5,1 m3/h kapacitásigénnyel jelentkező felhasználókat szolgálja ki G4-es
fogyasztásmérővel.
A 4 m3/h névleges teljesítménynél nagyobb mérővel rendelkező és átalánydíjas
meglévő lakossági felhasználók esetén a beépített készülékek névleges
összteljesítménye jelenti a meglévő vásárolt kapacitást.

3.3.

3.4

A 3.2 pont alá nem tartozó esetekben, amennyiben a földgázelosztó nem
rendelkezik a felhasználási helyre vonatkozóan írásba foglalt csatlakozási
szerződéssel vagy egyéb olyan dokumentummal (pl: Megállapodás a
hálózatfejlesztési hozzájárulás megfizetéséről, korábbi nyilatkozat a
rendelkezésre álló kapacitásról stb.) amelyből a vásárolt kapacitás hitelt
érdemlően bizonyítható, úgy 100 m3/h alatti kapacitásigényű felhasználók
esetén a Földgázelosztó a felhasználási helyen felszerelt fogyasztásmérő
névleges teljesítménye szerint – figyelembe véve az elszámolási nyomást állapítja meg a vásárolt kapacitás mértékét, míg a 100m3/h és azt meghaladó
kapacitásigényű felhasználók esetén a Földgázelosztó nyilvántartása szerinti
vásárolt kapacitás az irányadó.
A vásárolt kapacitás az adott felhasználási helyen lévő csatlakozási ponthoz
kapcsolódó, a felhasználási hely vagy csatlakozási pont mindenkori
tulajdonosát megillető vagyoni értékkel bíró jog. Ha a tulajdonos személye
az adott felhasználási helyen megváltozik, illetve a felhasználási hely vagy a
csatlakozási pont átruházásra kerül, a rendelkezésre álló vásárolt kapacitás,
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valamint a kapacitás lekötésének joga átszáll az új tulajdonosra. A vásárolt
kapacitás más felhasználási helyre nem vihető át, az csak a felhasználási
helyen értékesíthető. A felhasználási hely vásárolt kapacitásának mértékéről
kizárólag a felhasználási hely tulajdonosa rendelkezhet.
3.6 Nem kérhető csatlakozási díj, ha a vásárolt kapacitást a csatlakozási szerződés
a több felhasználási helyet is tartalmazó egybefüggő telephelyre vonatkozóan
tartalmazza, és az egybefüggő telephelyen belül többletkapacitás iránti igény
jelentkezik úgy, hogy a felhasználási helyek száma nem nő és fejlesztés vagy
kapacitásnövelés nem szükséges az igény kielégítése érdekében.
4.

Csatlakozási díj mértéke

4.1.1. Bekapcsolás és egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó érdekében
megvalósuló fejlesztés esetén alkalmazandó csatlakozási díj mértéke
A 2008. évi XL tv. 108. § (7) bekezdése alapján mentes a csatlakozási díj és
minden más, a földgázelosztónak fizetendő díj alól a legfeljebb 4 m3/óra
névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése azzal, hogy ebben az
esetben az elosztóvezeték építése 250 méterig díjmentes.
a) Bekapcsolással kielégíthető gázigény esetében a csatlakozási díj:
aa) 4 m3/h -ig: 200.000 Ft

ab) 4m3/h-nál nagyobb–20 m3/h-nál nem nagyobb: 200.000 Ft + 7.500 Ft x (k4)
ac) 20 m3/h -nál nagyobb: 320.000 Ft + 2.000 x (k-20)
b) Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó érdekében megvalósuló
fejlesztéssel kielégíthető gázigény esetén a csatlakozási díj (I. típusú
fejlesztés):

ba) 4 m3/h -ig: 370.000 Ft
bb) 4 m3/h -nál nagyobb – 20 m3/h -nál nem nagyobb: 370.000 Ft + 9.500 x (k4)
bc) 20 m3/h -nál nagyobb: 522.000 Ft + 2.850 x (k-20)
c) Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó érdekében megvalósuló
fejlesztéssel kielégíthető gázigény esetén, amennyiben a beruházás összege
meghaladja a b) pont szerinti, kapacitáskategóriának megfelelő díj kétszeresét,
a csatlakozási díj (II. típusú fejlesztés):
ca) 4 m3/h -ig: Fi = Bi – 370.000 Ft

cb) 4 m3/h h-nál nagyobb – 20 m3/h -nál nem nagyobb: Fi = Bi - ( 370.000 Ft +

9.500 x (k-4))
cc) 20 m3/h -nál nagyobb: Fi = Bi - (522.000 Ft + 2.850 x (k-20)
ahol:
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1.

A

Fi

B
Az adott beruházáshoz igénylőnként kiszámított csatlakozási díj,
forint.

2.

Bi

A beruházás során az igénylőnként számított, a számviteli törvény
szerint aktiválható eszközérték, kivéve a felhasználónál beszerelt
vagy beszerelendő fogyasztásmérő berendezés és
nyomásszabályozó számviteli törvény szerint aktiválható
eszközértékét és beszerelési költségét, forint.

3.

k

az igényelt kapacitás (m3/h).

d) A rákapcsolás csatlakozási díja: 20.000 Ft
Amennyiben 2004. január 27.-e előtt létesült leágazó elosztóvezetékkel
rendelkező ingatlanra vonatkozóan egy időben több felhasználási helyre
vonatkozó kapacitásigény került benyújtásra a földgázelosztóhoz, úgy
felhasználási helyenként fizetendő a rákapcsolás csatlakozási díja.
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4.1.2. További szabályok bekapcsolás és egyetemes szolgáltatásra jogosult
felhasználó érdekében megvalósuló fejlesztés esetén alkalmazandó
csatlakozási díj számításánál
− Vegyes (térítésmentes és nem térítésmentes csatlakozás, valamint egyetemes
szolgáltatásra jogosult és nem jogosult) igénylés esetén a beruházási költség
kapacitásarányos megosztását követően, annak alapulvételével történik a
csatlakozási díj számítása jelen dokumentum szerint (11/2016 (XI.14.) MEKH
rendelet 50.§).
− Amennyiben bekapcsolásra olyan korábbi fejlesztéssel megvalósult
gerincvezeték szakaszon kerül sor, amelyhez a 4.1.1. b) pont szerint került
meghatározásra a csatlakozási díj (I. típusú fejlesztés) és a kapacitásigény az
4 m3/h-t meghaladja, a Földgázelosztó a gerincvezeték használatba vételét
követő négy éven keresztül a 4.1.1. b) szerinti csatlakozási díjat érvényesíti.
Bekapcsolás esetén ennek eltelte után a 4.1.1. a) szerinti díjat érvényesíti a
Földgázelosztó (11/2016 (XI.14.) MEKH rendelet 47 §. (4))
− Amennyiben a Földgázelosztó egy fejlesztésnél a csatlakozási díjat a 4.1.1. c)
pont szerint állapította meg (II. típusú fejlesztés), úgy ezen fejlesztés keretében
megépült elosztóvezetékhez később csatlakozó felhasználó(k) által befizetett
csatlakozási díjból a Földgázelosztó a fejlesztést finanszírozó gázigénylő
részére megtérítést vállal. A megtérítésre a gázigénylő addig jogosult, amíg az
általa befizetett összeg egyenlő nem lesz a 4.1.1. b) pont szerint számított
csatlakozási díj összegével. (11/2016 (XI.14.) MEKH rendelet 48 §.(2-3))
− Amennyiben a Földgázelosztó egy fejlesztésnél a csatlakozási díjat a 4.1.1. c)
pont szerint állapította meg (II. típusú fejlesztés) és a fejlesztéssel megvalósult
gerincvezetékről 4m3/h-t meghaladó kapacitásigénnyel bekapcsolás történik,
úgy a Földgázelosztó a gerincvezeték használatbavételét követően a 4.1.1. b)
pont szerinti csatlakozási díjra jogosult, amíg az előző bekezdésben leírt
megtérítési kötelezettség nem teljesül. A megtérítési kötelezettség teljesítése
után a jelen bekezdés szerinti bekapcsolásnál a csatlakozási díj számítása a
4.1.1. a) pont szerint történik. (11/2016 (XI.14.) MEKH rendelet 48 §. (3))
− Kezdő beruházásra történő, 2014. október 1-jét követően igényelt bekapcsolás
vagy fejlesztés esetén a Földgázelosztó a kezdő beruházásra később
csatlakozó felhasználó, illetve felhasználók által befizetett csatlakozási díjból a
kezdő beruházás alkalmával csatlakozott felhasználó vagy felhasználók
részére azok befizetéseivel arányosan megtérítést teljesít. A megtérítésre
legfeljebb addig kerül sor, amíg a kezdő beruházás alkalmával csatlakozott
felhasználó vagy felhasználók által fizetett csatlakozási díjnak az átadott
összeggel csökkentett mértéke egyenlő nem lesz a kapacitás kategóriákra
tekintettel meghatározott csatlakozási díjjal. A Földgázelosztó a megtérítést az
újabb csatlakozások üzembe helyezésétől számított 90 napon belül teljesíti.
− Amennyiben bekapcsolásra olyan ingatlanon kerül sor, amelyre 2004. január
27.-e után létesült leágazó elosztóvezeték, de az ingatlan még vásárolt
kapacitással nem rendelkezik, úgy a Földgázelosztó a 4.1.1.a) pont szerinti
díjat érvényesíti.
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− a Földgázelosztó a megtérítést, az annak szabályait tartalmazó csatlakozási
szerződésben meghatározott, csatlakozási díjat fizető félnek teljesíti.
Amennyiben ez egyéb okból (pl. azért, mert a befizetést teljesítő cég megszűnt)
nem lehetséges, úgy megtérítés felmerülésekor az adott felhasználási hely
tulajdonosa jogosult a megtérítésre.
− Amennyiben egy gázigénylő több felhasználási helyre és/vagy egyetemes és
nem egyetemes szolgáltatásra jogosult kategóriákra vonatkozóan jelent be
csatlakozási igénybejelentést, amely fejlesztéssel elégíthető ki, úgy a
Földgázelosztó a csatlakozási díjszámításnál a beruházási költséget az órai
gázigények (m3/h) arányában osztja meg.
− Amennyiben egy gázigénylő egy csatlakozási igénybejelentésben több
egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyre nyújt be igényt és azok
fejlesztéssel elégíthetők ki, úgy a Földgázelosztó a 4.1.1. b) pont szerint,
felhasználási helyenként és azok összegzésével határozza meg a csatlakozási
díjat
− Ha egy adott ingatlanon már van felhasználás és új, egyetemes szolgáltatásra
jogosult felhasználási hely létesítésére vonatkozik a gázigény, úgy csatlakozási
díjat a 4.1.1. pontban leírtak szerint határozza meg a Földgázelosztó
-

Az ingyenesen biztosítandó csatlakozás esetén a Földgázelosztó a kiépítendő
gázelosztó vezeték hosszát a földgáz igénylés benyújtásakor üzemelő, az igény
biztosításához műszakilag alkalmas gázelosztó vezetéktől számítja, és ha az
adott felhasználási hely tekintetében kiépítendő elosztóvezeték hossza
meghaladja a 250 métert, a csatlakozási díj kiszámításánál a 250 méter feletti
rész beruházási költségét veszi figyelembe.

-

A Földgázelosztó nem érvényesít csatlakozási díjat, ha a felhasználó
csatlakozási szerződésében szereplő vásárolt kapacitása nem haladja meg a
felhasználási helyen felszerelt fogyasztásmérő (fogyasztásmérők) névleges
(össz)kapacitását, és a felhasználó a vásárolt kapacitását a felhasználási
helyen felszerelt fogyasztásmérő (fogyasztásmérők) adattábláján szereplő
névleges (össz)kapacitására kívánja megnövelni.

4.2.

Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó érdekében
megvalósuló fejlesztés esetén alkalmazandó csatlakozási díj mértéke
Az értékesítési kategóriánként számított csatlakozási díj mértéke:

ha a kifejezés értéke nagyobb, mint 0.

Egyéb esetben a csatlakozási díj 0 (F=0). A felhasználóktól szedhető
csatlakozási díj maximuma: Fmax = B
Üzletszabályzat 4 a. melléklet
A csatlakozás pénzügyi feltétele és a megállapodás dokumentum mintái
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ahol:
1.

F

2.

B

3.

TK1

4.

TK0

5.

ÉCS1

6.

ÉCS0

7.

ÜK1

8.

ÜK0

9.

m1

10.
11.

m0
ID1

Az adott beruházáshoz kiszámított összes csatlakozási díj,
forint.
A beruházás során a számviteli törvény szerint aktiválható
eszközérték, kivéve a felhasználónál beszerelt vagy
beszerelendő fogyasztásmérő berendezés és
nyomásszabályozó számviteli törvény szerint aktiválható
eszközértékét és beszerelési költségét, forint.
A beruházásra értékesítési kategóriánként számított
tőkeköltség.
Az adott értékesítési kategóriára vonatkozó, elosztási díjban
elismert tőkeköltség.
A beruházásra értékesítési kategóriánként számított
értékcsökkenés.
Az adott értékesítési kategóriára vonatkozó, elosztási díjban
elismert értékcsökkenés.
A beruházásra értékesítési kategóriánként számított
üzemeltetési költség.
Az adott értékesítési kategóriára vonatkozó, elosztási díjban
elismert üzemeltetési költség.
Várható elosztott mennyiség.
A rendszerhasználati díjak számításánál figyelembe vett,
tarifakategóriánkénti elosztott mennyiség.
Időtényező, időszakos felhasználók esetében 0,4; minden
egyéb esetben 1,00

A csatlakozási díjak meghatározásához a Földgázelosztó a 4.2. pont szerinti
képlettel elvégzi a díjszámítást. A képlettel történő számítás ill. annak alapján
fizetendő csatlakozási díj az alábbi kategóriákba sorolható:
a) Amennyiben a képlettel kiszámított csatlakozási díj nagyobb vagy egyenlő
a fejlesztés érdekében felmerülő beruházási költséggel, úgy az igénylő által
fizetendő csatlakozási díj a beruházási költséggel egyenlő.
b) Amennyiben a képlettel kiszámított csatlakozási díj nagyobb mint „0”, de
kisebb mint a fejlesztés érdekében felmerülő beruházási költség, akkor a
képlettel számított összeg a fizetendő csatlakozási díj.
c) Amennyiben a képlettel kiszámított csatlakozási díj kisebb mint „0”, úgy az
igénylő által fizetendő csatlakozási díj összeg „0”.
Az a), b) és c) szerinti esetekben a Földgázelosztó a 11/2016 (XI.14.) MEKH
rendelet 50.§ (2) és (3) bekezdése alapján a gázigénylővel elosztói csatlakozási
és fejlesztési szerződést köt. ( Üzletszabályzat 6_2_b melléklete)
Az elosztói csatlakozási és fejlesztési szerződés szerint a gázigénylő
csatlakozási és/vagy fejlesztési díjat köteles a fejlesztés megkezdése előtt
Üzletszabályzat 4 a. melléklet
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megfizetni a Földgázelosztó részére. A Földgázelosztó a beruházás teljes
összege és a csatlakozási díj különbözetének (fejlesztési díj) visszafizetését
akkor kezdi meg, ha a beruházás tervezésekor figyelembe vett kapacitásigény
az üzembe helyezést (hálózati kapacitás rendelkezésre állását) követő két
egymás utáni teljes gázévben teljes mértékben lekötésre, és legalább a
gázévente tervezett mennyiség átvételre kerül. (11/2016 (XI.14.) MEKH
rendelet 50.§ (2) és (3) bek.)
A Földgázelosztó a fejlesztési díjat két gázév eltelte után két gázév alatt
kamatmentesen két egyenlő részletben fizeti vissza. A Földgázelosztó egyéb
megállapodás hiányában a visszafizetést a visszafizetés vizsgálata
időpontjában a felhasználási hely ingatlantulajdonosa részére teljesíti (11/2016
(XI.14.) MEKH rendelet 50.§ (3)).
A Földgázelosztó nem érvényesít csatlakozási díjat, ha a felhasználó
csatlakozási szerződésében szereplő vásárolt kapacitása nem haladja meg a
felhasználási helyen felszerelt fogyasztásmérő (fogyasztásmérők) névleges
(össz)kapacitását, és a felhasználó a vásárolt kapacitását a felhasználási
helyen felszerelt fogyasztásmérő (fogyasztásmérők) adattábláján szereplő
névleges (össz)kapacitására kívánja megnövelni.
− Amennyiben egy gázigénylő több felhasználási helyre és/vagy egyetemes és
nem egyetemes szolgáltatásra jogosult kategóriákra vonatkozóan jelent be
csatlakozási igénybejelentést, vagy több igénybejelentés érkezik egy időben
azonos területre vonatkozóan, amelyek összevontan kezelhetők és amelyek
fejlesztéssel elégíthetők ki, úgy a Földgázelosztó a csatlakozási díjszámításnál
a beruházási költséget az órai gázigények (m3/h) arányában osztja meg
4.3.

Kapacitásnövelés esetén alkalmazandó csatlakozási díj mértéke
Kapacitásnövelés díja:
a)

0-100 m3/h-nál nem nagyobb értékesítési kategóriában: 43.750 Ft

(Mivel az adminisztratív tevékenységeken túli mérnöki ellenőrzés időtartama a
2 munkaórát nem haladja meg)
b)

100 m3/h-nál nagyobb értékesítési kategóriában: 87.500 Ft

(Mivel az adminisztratív tevékenységeken túli mérnöki ellenőrzés időtartama a
2 munkaórát meghaladja.)
− Amennyiben a
Földgázelosztó 2017. július 1-jét követően megkötött
csatlakozási szerződés alapján a csatlakozási pont biztosítását
térítésmentesen vállalta, de a szerződés szerint esetlegesen megépítendő
gázelosztó vezeték üzembe helyezése nem történt meg (csatlakozási pont
nem áll rendelkezésre), valamint az igénylő 4 m3/h összkapacitást meg nem
haladó kapacitásnövelési igényt nyújt be a földgázelosztóhoz, úgy az NKM
Észak-Dél Földgázhálózati Zrt csatlakozási díjat nem érvényesít (11/2016
(XI.14.) MEKH rendelet 53/A.§).
Üzletszabályzat 4 a. melléklet
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− Amennyiben a
Földgázelosztó 2017. július 1-jét követően megkötött
csatlakozási szerződés alapján a csatlakozási pontot térítésmentesen
biztosította (a csatlakozási pont már rendelkezésre áll), és a gázigénylő olyan
kapacitásnövelés iránti igényt nyújt be, amellyel a korábban igényelt és az új
igénylés összege a 4 m3/h-t meghaladja, akkor az igénylő köteles megfizetni
mind a kapacitásnövelés, mind az elsődleges igényhez kapcsolódó, de a 4.1.1
pont szerint számított csatlakozási díjat is (11/2016 (XI.14.) MEKH rendelet
53/A.§).
− Kapacitásnövelés esetén, amennyiben a felhasználó a megnövekedett
kapacitásigény miatt a továbbiakban egyetemes szolgáltatásra nem
jogosultként vételez, a felhasználó kapacitásnövelési díjat, valamint az új
kategóriának megfelelően számított csatlakozási díj és az eredetileg
megfizetett csatlakozási díj különbözetét fizeti meg.
4.4

Földgáztermelő
elosztóvezetékre
alkalmazandó csatlakozási díj

történő

csatlakozása

esetén

Amennyiben földgáztermelő a Földgázelosztó tulajdonában/üzemeltetésében
lévő elosztóvezetékbe kíván földgázt betáplálni, akkor a fizetendő csatlakozás
díj az érintett elosztóvezetéken kialakítandó csatlakozási pont kivitelezésének
költségével egyenlő. Ha nem biztosítható a földgáztermelő által betáplált
földgázmennyiség továbbítása, akkor a csatlakozási pont kivitelezésének
költsége mellett a meglévő vezetékrendszeren szükségessé váló fejlesztés
költsége és a betáplálásra kerülő földgáz műszaki, minőségi paramétereinek
méréséhez szükséges eszközök költsége jelenti a fizetendő csatlakozási díj
mértékét. A Földgáztermelő a fejlesztés teljes összegét köteles a fejlesztés
megkezdése előtt megfizetni a Földgázelosztó részére.
5.

Csatlakozási szerződés-minta
Az elosztói csatlakozási szerződés mintáját az Üzletszabályzat 6.1.b számú
melléklete, az elosztói csatlakozási és fejlesztési szerződés mintáját az
Üzletszabályzat 6.2.b számú melléklete tartalmazza, melynek a jelen CSPF
mindenkor a mellékletét képezi.
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6.

Csatlakozási díj mértékének megállapításánál alkalmazandó inflációs
korrekció
A
Földgázelosztó a csatlakozási díjból megvalósult elosztóvezeték
üzembehelyezését követő naptári év kezdetétől a tételes csatlakozási díj
megállapításakor korrekciót vesz figyelembe.
A csatlakozási díj inflációs korrekciója az alábbiak szerint történik:
A Földgázelosztó a tételes csatlakozási díjat - az árszabályozási cikluson belül
gázévente - a Hivatalnak a GET 104/B. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
módszertani útmutatójában megállapított működési költségekre vonatkozó
inflációs mutatóval kumuláltan megnövelheti. A földgázelosztó minden gázév
kezdetét megelőzően 15 nappal korábban honlapján nyilvánosságra hozza a
gázév tekintetében a módosított csatlakozási díjat és annak részletes
számítását.

7.

Egyéb
A csatlakozás jelen dokumentumban nem részletezett további pénzügyi
feltételeire a MEKH rendeletekben foglaltak az irányadók.
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