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CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI

1.

Csatlakozási díj meghatározás társasági tulajdonú elosztóvezeték
esetében
Az elosztóvezetékhez csatlakozni kívánó új fogyasztóktól és az
elosztóvezetékhez már korábban csatlakozott többlet igénnyel jelentkező
fogyasztóktól a díjszedésre jogosult engedélyes a 74/2006. (X.31) GKM
rendeletben meghatározottak szerint csatlakozási díjat, kérhet.
A gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési hozzájárulásról szóló
32/1995. (VIII.8.) IKM rendelet (továbbiakban HFHR) rendelkezései szerint
1995.augusztus 23. és 2004. január 26. közötti időszakban létesített
gázelosztó vezetékre csatlakozni kívánó új fogyasztó hálózati kapacitási
iránti igényének bekapcsolással történő kielégítéséért az elosztó vezeték illetékes Bányakapitányság által engedélyezett - használatba vételétől
számított 10 éven belül, de legkésőbb 2010. december 31-ig legfeljebb a
HFHR szerint korábban kiszámított díjat lehet szedni.
Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. gázvételezési igényeket a közterületi
fogyasztói főelzárónál ennek hiányában a telekhatáron teljesíti.

1.1.

Értelmező rendelkezések
Bekapcsolás:
az
elosztóvezeték
vonatkozásában
a
gázigénylő
földgázellátásához szükséges azon hálózathasználati feltételek biztosítása (a
fogyasztó által bejelentett hálózati kapacitással), amely legfeljebb a meglévő
elosztóvezetékhez kapcsolódó leágazó elosztóvezeték kiépítésére (a meglévő
elosztóvezetéknek a csatlakozóvezetékkel történő összekötésére), valamint a
csatlakozóvezeték és a fogyasztói (felhasználói) vezeték üzembe helyezésére
terjed ki,

1.1.2. Csatlakozás: a szállítóvezeték vonatkozásában a gázigénylő igényének
műszaki beruházással megvalósítható hálózatfejlesztéssel, -bővítéssel történő
kielégítése, vagy az elosztóvezetékhez csatlakozni kívánó gázigénylő
igényének bekapcsolással, vagy a bekapcsoláshoz képest nagyobb műszaki
beruházással megvalósítható hálózatfejlesztéssel –bővítéssel történő
kielégítése,
1.1.3. Díjszedésre jogosult engedélyes: a csatlakozási vagy a kapacitásnövelés
igénnyel közvetlenül érintett elosztóvezetéken földgázelosztói jogokat
gyakorló engedélyes
1.1.4. Egyidejűségi tényező: az a legalább két tizedes pontosságú, statisztikai
módszerrel meghatározott nem negatív szám, amelynek értéke legfeljebb 1,00
és amely jellemzi a vonatkozó fogyasztói berendezések, fogyasztói csoportok
azonos időben (időszakban) történő várható fogyasztásának és ugyanezen
fogyasztói
berendezések,
fogyasztói
csoportok
névleges
kapacitásösszegének arányát,
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1.1.5. Gázigénylő: az elosztó- vagy szállítóvezetékhez csatlakozni
természetes személy, jogi személy, illetve egyéb szervezet,

kívánó

1.1.6. Kapacitásigény: a gázigénylő földgázzal ellátandó berendezéseinek
egyidejűségi tényezővel számított névleges összteljesítménye, amelyet a
elosztói csatlakozási szerződés vagy a kapacitásnyilatkozat tartalmaz,
1.1.7. Kapacitásnövelés: a rendelkezésre álló hálózati kapacitást meghaladó
többletigény kielégítése,
1.1.8. Leágazó elosztóvezeték: az elosztóvezeték azon része, amely az
elosztóvezeték-leágazástól a fogyasztási hely telekhatáráig tart (beleértve az
elosztóvezeték-leágazást is),
1.1.9. Vásárolt kapacitás: az elosztói csatlakozási szerződésben, vagy a
fogyasztási helyen rendelkezésre álló kapacitásra vonatkozó dokumentumban
rögzített kapacitás (amely alatt nem a lekötött teljesítmény értendő), vagy
csatlakozási szerződés, kapacitásnyilatkozat és egyéb – rendelkezésre álló
hálózati kapacitást igazoló – dokumentumok hiányában a fogyasztónál
mérőcsere nélkül kielégíthető kapacitásigény.
1.1.10. Vásárolt kapacitás meghatározása:
1.1.10.1. Új fogyasztói igénybejelentéskor a fogyasztó által egy tizedes pontossággal
megjelölt teljesítmény (m³/h) alapul vételével kell a csatlakozási díj mértékét
meghatározni.
1.1.10.2 Háztartási
és
kommunális fogyasztók
csatlakozása
és
ezek
kapacitásnövelése esetében tervjóváhagyás, műszaki átvétel, többletigény
elbírálása során 6 m³/h (G-4 teljesítményű mérőn keresztül kiszolgálható)
maximális teljesítmény igényig egynél több készüléket tartalmazó
fogyasztói helyen a beépített készülékek 0,65 egyidejűségi tényezővel
számított névleges összteljesítménye alapján történik a befizetett
csatlakozási díj ellenőrzése, illetve meghatározása. Amennyiben
kapacitásnövelési igény és fogyasztói ellenőrzés során a meglévő
jogosultság hitelt érdemlően nem igazolható, a többletigény utáni
csatlakozási díjat abban az esetben kell érvényesíteni, ha a fogyasztónál
felszerelt mérőn keresztül a megnövekedett vagy beépített a teljesítmény
nem biztosítható.
Egyéb esetekben a beépített készülékek névleges összteljesítménye alapul
vételével történik a csatlakozási díj meghatározása.
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Csatlakozási díj mértéke

1.2.1. Kapacitásnövelés és a 74/2006. (X.31) GKM rendelet hatálybalépését
(2006. november 30.) megelőzően megépült vezetékre történő
bekapacsolás esetén

Kapacitásigény
Fizetendő
összeg
(ÁFA nélkül)

4 m³/h-ig

4-20 m³/h

20 m³h felett

44 000 Ft x T3

(44 000 + 9300 Ft
x T1) x T3

(192 800 Ft + 2800
Ft x T2) x T3

ahol
T1: a kiviteli tervben szereplő igényelt 4 m³h feletti (többlet) kapacitás (m³/h).
(Nem a beépített gázmérő névleges teljesítménye értendő alatta),
T2: a kiviteli tervben szereplő igényelt 20 m3/h feletti (többlet) kapacitás (m3/h).
(Nem a beépített gázmérő névleges teljesítménye értendő alatta!)
T3: 2006-ban ennek értéke 1, és az ezt követő években évenként 0,02-vel
növekszik.
Kivétel:
a) A HFHR rendelet szerint 1995. augusztus 23. és 2004. január 26.
közötti időszakban létesített gázelosztó vezetékre csatlakozni kívánó
új fogyasztó hálózati kapacitási iránti igényének bekapcsolással
történő kielégítéséért a 4.2. számú melléklet szerinti díjat lehet
érvényesíteni.
b) A 2006. november 30. előtt megkötött, a gázigénylők által a
fejlesztéssel kapcsolatban fizetendő hozzájárulásról szóló szerződés
vagy megállapodás szerint kell eljárni az illetékes bányakapitányság
által engedélyezett használatbavételtől számított tíz éven belül, de
legkésőbb 2010. december 31-ig, amennyiben az elosztóvezetékre
csatlakozni kívánó gázigénylő hálózati kapacitás iránti igénye
bekapcsolással kielégíthető.
Abban az esetben, ha a leágazó elosztóvezeték hossza a 15 métert
meghaladja, a vezetéktulajdonos köteles a vonatkozó műszaki szabályok
alapján dönteni arról, hogy a fogyasztói igényt bekapcsolással, vagy a
bekapcsoláshoz képest nagyobb műszaki beruházással megvalósítható
hálózatfejlesztéssel vagy –bővítéssel elégíti-e ki. Amennyiben a
bekapcsoláshoz képest nagyobb műszaki beruházással megvalósítható
hálózatfejlesztés vagy –bővítés mellett dönt, előzetesen köteles a
beruházással kapcsolatos részletes költségkimutatást a fogyasztó
rendelkezésére bocsátani.
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1.2.2. 2006. november 30. után megépült vezetéken történő bekapcsolás
esetén
A beruházás megkezdése előtt az 1.2.3 pont alapján meghatározott
csatlakozási díj kapacitás arányos része.

1.2.3. Bekapcsoláshoz képest nagyobb műszaki beruházással megvalósítható
hálózatfejlesztés vagy bővítés esetén
F = B – 25 x (Á – K) x D x P
ahol K = c x m és
F: gázigénylők által fizetendő csatlakozási díj,
Á: az adott beruházásból származó, az adott beruházásnak megfelelő
fogyasztói kategóriánként a 10. év utáni években várható átlagos
mennyiségekkel, fűtőértékkel és a beruházási tanulmányterv
készítésének időpontjában érvényes elosztói díjakkal számított éves
árbevétel,
m: az adott beruházáshoz tartozó, a 10. év utáni évek várható átlagos
értékesítési mennyisége,
c:

az érintett üzemeltető által megadott, a csatlakozási díj befizetését
megelőző évre vonatkozó tényadatok alapján, az adott beruházásnak
megfelelő fogyasztói kategóriákhoz tartozó – mennyiségre vetített –
átlagos fajlagos közvetlen és közvetett költségének összege
(értékcsökkenés nélkül). A figyelembe vehető elszámolási különbözet
mértéke legfeljebb 1,5%,

B: beruházási költség: a tanulmánytervben rögzített, a számviteli törvény
szerint aktiválható eszközérték, a (leendő) háztartási fogyasztónál
beszerelt (beszerelendő) gázmérők és nyomásszabályozók számviteli
törvény szerint aktiválható eszközértéke és beszerelési költsége nélkül,
D: diszkonttényező, értéke: 0,488, amely 6,5 %-os ráta alkalmazásának 25
éves hatását átlagolja,
P:

az árbevétel (Á) és a költség (K) inflációs indexálására a beruházás
figyelembe vett élettartama alatt (25 év) alkalmazott átlagos
szorzótényező, melynek értéke 1,3068. A számításnál felhasznált
inflációs ráta értéke 2%.
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Felhasználó bekapcsolása és kapacitásnövelése nem
tulajdonú gázelosztó vezetékhez történő csatlakozás esetén

társasági

Új fogyasztói igény vagy meglévő fogyasztó kapacitásbővítési igényének
műszaki és pénzügyi feltételeit a díjszedésre jogosult engedélyes határozza
meg a csatlakozási pontot biztosító elosztóvezeték tulajdonosának megbízása
alapján.
Az elosztóvezeték tulajdonosa köteles a földgázellátásba történő bekapcsolás
iránti igényt teljesíteni, kivéve, ha a fogyasztói igénnyel jelentkező a 74/2006.
(X.31) GKM rendeletben meghatározott csatlakozási díj befizetését nem
vállalja, vagy az igény kielégítését hatósági engedély vagy szakhatósági
hozzájárulás hiánya akadályozza.
Az elosztói engedélyes a díjszedésre jogosult engedélyesi feladatokat az
elosztóvezeték tulajdonosával kötött szerződés vagy a tulajdonos megbízása
alapján az abban szabályozottak szerint látja el.

3.

Hálózati kapacitás iránti igény elutasítása
Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a gázigénylő kapacitás iránti igényét
elutasíthatja, amennyiben az igény
 az elosztói engedélyes működési engedélyében nem nevesített
településen, településrészen merül fel
 kielégítését hatósági engedély, vagy szakhatósági hozzájárulás hiánya
akadályozza.

4.

Csatlakozási szerződés mintái
A csatlakozási szerződés mintáit az Üzletszabályzata 6. számú melléklete
tartalmazza.
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