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 2021. október 01-től 2025. szeptember 30-ig tartó időszakban alkalmazandó csatlakozási díjak 
megadása 

A Földgázelosztó tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő elosztóvezetékre történő csatlakozásért 
vagy a korábban vásárolt kapacitást meghaladó többletkapacitásért valamint földgáztermelő 
esetében fejlesztésre a 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, 11/2016 (XI.14.) MEKH rendelet és a 
13/2016 (XII.20.) MEKH rendelet szerint fizetendő csatlakozási díjakat a 2021. október 01-től 2025. 
szeptember 30-ig tartó időszakra vonatkozóan, a Hivatal a H2347/2021.sz. határozatában 
keretrendelet formájában tette közzé.  

A Keretrendelet 17. § (3) bekezdés a) pontja határozza meg, hogy mely esetekben kell csatlakozási 
díjat fizetni, az alábbiak szerint:  

- bekapcsolás,  

- fejlesztés,  

- kapacitásnövelés,  

- rákapcsolás, valamint  

- földgáztermelő csatlakozása.  

A GET 108. § (7) bekezdése szerint 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. Ha az 
elosztóvezeték hossza meghaladja a 250 métert, a díjakat a 250 méter feletti részre kell 
megfizetni. 

1, Bekapcsolások  

Az Áralkalmazási rendelet 1. § (2) bekezdés 1. pontja szerint 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.  

A bekapcsolás csak egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében értelmezhető, ennek 
díja a GET 108. § (7) bekezdésében foglalt csatlakozási díj fizetése alóli mentesség kivételeitől 
eltekintve az igényelt kapacitás függvényében alakul. 

A fentiek alapján a Hivatal bekapcsolás esetén kategóriánként az alábbi csatlakozási díjakat 
állapítja meg:  

- 4 m3/h-ig: 200 000 Ft  

- 4 m3/h-nál nagyobb - 20 m3/h-nál nem nagyobb: 200 000 Ft + 7 500 Ft/(m3/h) * (k-4 m3/h)  
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- 20 m3/h-nál nagyobb: 320 000 Ft + 2 000 Ft/(m3/h) * (k-20 m3/h)  

ahol:  

k: az igényelt kapacitás (m3/h). 

 

2, Fejlesztések egyetemes szolgáltatásra jogosult leendő, vagy már csatlakozott felhasználó 
esetén  

Az Áralkalmazási rendelet 1. § (2) bekezdés 2. a) pontja szerint 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.  

Az egyetemes szolgáltatás esetében két beruházás típus került meghatározásra. Az II. kategória 
alkalmazandó abban az esetben, ha a beruházás összege meghaladja az 740 eFt-ot, egyéb esetben 
az I. kategória alkalmazandó. 

A fentiek alapján a Hivatal I. típusú fejlesztés esetén egyetemes szolgáltatásra jogosult 
felhasználóra vonatkozóan kategóriánként az alábbi csatlakozási díjakat állapítja meg:  

- 4 m3/h-ig: 370 000 Ft  

- 4 m3/h-nál nagyobb - 20 m3/h-nál nem nagyobb: 370 000 Ft + 9 500 Ft/(m3/h) * (k - 4 m3/h)  

- 20 m3/h-nál nagyobb: 522 000 Ft + 2 850 Ft/(m3/h) * (k - 20 m3/h)  

ahol:  

k az igényelt kapacitás (m3/h). 

A II. típusú fejlesztés (beruházás összege 740 eFt felett):  

a II. típusú fejlesztés értékhatára legalább el kell érje egy egyszerű bekapcsolás + 30 m elosztó 
vezeték építését. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók számítási képlet alapján, egyedi 
csatlakozási díjat fizetnek, a Hivatal a GET 104. § (2) bekezdése szerint a csatlakozási díjat a 
hatósági ár kiszámítására vonatkozó előírással, azaz képlettel állapította meg.  

A Hivatal II. típusú fejlesztés esetén egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználóra vonatkozóan 
kategóriánként az alábbi csatlakozási díjakat állapítja meg:  

- 4 m3/h-ig: Fi = Bi - 370 000 Ft  

- 4 m3/h-nál nagyobb - 20 m3/h-nál nem nagyobb: Fi = Bi – (370 000 Ft + 9 500 Ft/(m3/h) * (k - 4 
m3/h))  

- 20 m3/h-nál nagyobb: Fi = Bi – (522 000 Ft + 2 850 Ft/(m3/h) * (k - 20 m3/h))  
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ahol:  

Fi Az adott beruházáshoz igénylőnként kiszámított csatlakozási díj, forint.  

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

k az igényelt kapacitás (m3/h). 

 

3, Fejlesztések egyetemes szolgáltatásra nem jogosult leendő, vagy már csatlakozott felhasználó 
esetén  

Az Áralkalmazási rendelet 1. § (2) bekezdés fejlesztés 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.  

A nem egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók számítási képlet alapján, egyedi csatlakozási 
díjat fizetnek. A felhasználó által fizetendő csatlakozási díj a fogyasztó paraméterei alapján számolt 
képlettel (F mutató) kerül meghatározásra. 

A Hivatal egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználóra vonatkozó fejlesztés esetén 
kategóriától függetlenül az alábbi csatlakozási díjat állapítja meg:  

𝐹=[(𝑇𝐾1+𝐸𝐶𝑆1+Ü𝐾1)𝑚1∗𝐼𝐷1−(𝑇𝐾0+𝐸𝐶𝑆0+Ü𝐾0)𝑚0]∗𝑚1 ,ha a kifejezés értéke nagyobb, mint 0.  

Egyéb esetben a csatlakozási díj 0 (F=0).  

A felhasználóktól szedhető csatlakozási díj maximuma: Fmax = B  

ahol:  

F Az adott beruházáshoz kiszámított összesen csatlakozási díj, forint.  

B A beruházás során a Sztv. szerint aktiválható eszközérték, kivéve a felhasználónál beszerelt vagy 
beszerelendő fogyasztásmérő berendezés és nyomásszabályozó Sztv. szerint aktiválható 
eszközértékét és beszerelési költségét, forint.  

TK1 A beruházásra értékesítési kategóriánként számított tőkeköltség. 

TK0 Az adott értékesítési kategóriára vonatkozó, elosztási díjban elismert tőkeköltség.  

ÉCS1 A beruházásra értékesítési kategóriánként számított értékcsökkenés.  

ÉCS0 Az adott értékesítési kategóriára vonatkozó, elosztási díjban elismert értékcsökkenés.  
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ÜK1 A beruházásra értékesítési kategóriánként számított üzemeltetési költség.  

ÜK0 Az adott értékesítési kategóriára vonatkozó, elosztási díjban elismert üzemeltetési költség.  

m1 Várható elosztott mennyiség.  

m0 A rendszerhasználati díjak számításánál figyelembe vett, tarifa kategóriánkénti elosztott 
mennyiség.  

ID1 Időtényező, időszakos felhasználók esetében 0,4; minden egyéb esetben 1,00 

 

4, Kapacitásnövelés  

Az Áralkalmazási rendelet 1. § (2) bekezdés 4. pontja szerint a kapacitásnövelés: a vásárolt 
kapacitást meghaladó többletkapacitás iránti igény kielégítése szállító- vagy elosztóvezeték építése 
nélkül.  

A kapacitásnövelés során építési beruházási igény nem merül fel, csak adminisztratív feladatok 
szükségesek annak megítéléséhez, hogy a hálózat a többletigény biztonságos kiszolgálásához 
megfelelő-e.  

A kapacitásbővítés során az Engedélyesek ellenőrzik, hogy a kapacitásigény a meglévő 
infrastruktúrával biztonságosan kielégíthető-e, és amennyiben a válasz igen, úgy a 
kapacitásnövelés megtörténhet. Ellenkező esetben fejlesztés szükséges. 

Hivatal kapacitásnövelés esetén kategóriánként az alábbi csatlakozási díjakat állapítja meg: 

- 100 m3/h-nál nem nagyobb értékesítési kategóriában: 43 750 Ft  

- 100 m3/h-nál nagyobb értékesítési kategóriában: 87 500 Ft  

 

5, Rákapcsolások  

Az Áralkalmazási rendelet 1. § (2) bekezdés 8. pontja szerint rákapcsolás: a 2004. január 27. előtt 
létesült leágazó elosztóvezetékkel rendelkező ingatlanokon a leágazó elosztóvezeték, a csatlakozó 
vezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezése. Rákapcsolás esetében az elosztó feladata a 
meglévő rendszer üzembe helyezése. 

A Hivatal a rákapcsolás csatlakozási díját: 20 000 Ft-ban állapította meg. 
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6,  A földgáztermelő elosztóvezetékhez történő csatlakozása esetén alkalmazandó csatlakozási 
díj  

A földgáztermelés esetén a Hivatal az alábbi képlettel állapítja meg a csatlakozási díjat, amely 
megegyzik a fent leírt elvekkel valamint a jelenlegi árszabályozási ciklusban is alkalmazott 
képlettel.  

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, forint;  

- ha nem biztosítható a földgáztermelő által betáplált földgázmennyiség továbbítása, akkor 
figyelembe veendő a csatlakozási pont kivitelezésének költsége mellett a meglévő 
vezetékrendszeren szükségessé való hálózatfejlesztés költsége és a betáplálásra kerülő földgáz 
műszaki, minőségi paramétereinek méréséhez szükséges eszközök költsége, forint. 

7,  Indexálás  

Az Áralkalmazási rendelet 2021. október 1-jétől hatályos 47. § (2) bekezdése szerint a 
földgázelosztó a csatlakozási díjat a 2021. október 1-jén kezdődő árszabályozási ciklus második 
gázévétől - gázévente egyszer - a Hivatalnak a földgázelosztási díjat megállapító határozatában 
foglalt, a működési költségekre vonatkozó kompozit inflációs mutatóval kumuláltan megnövelheti. 

 

 


