Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI
(CSPF)
1.

Csatlakozási díj fizetésének általános elvei
A leendő felhasználó az elosztóvezetékhez történő csatlakozásért, a már
csatlakozott felhasználó a kapacitásnöveléséért, a földgáztermelő a
fejlesztéséért (a továbbiakban együttesen: gázigénylő) önálló ellátást biztosító
csatlakozási pontonként az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. részére
- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. Tv. 108.§-ban,
- a földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól és a
csatlakozási díjak elemeiről szóló 43/2013. (VII.25.) NFM rendeletben,
valamint
- a földgáz-csatlakozási díjakról és alkalmazásuk szabályairól szóló 2/2013.
(VII.25.) MEKH rendeletben előírtak alapján csatlakozási díjat köteles fizetni.
Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. az elosztóhálózathoz történő csatlakozást
a fogyasztói főelzárónál ennek hiányában a kapacitást igénylő ingatlan
ellátását biztosító elosztóvezeték telekhatári végpontján teljesíti.

2

Fogalom meghatározások a jelen CSPF vonatkozásában

2.1.

Bekapcsolás: a leendő felhasználó földgázellátásához szükséges azon
hálózathasználati feltételek biztosítása (vásárolt kapacitásra vonatkozó igény),
amely legfeljebb a leágazó elosztóvezeték kiépítésére, valamint a
csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezésére terjed ki,

2.2.

Csatlakozási díj: a csatlakozási jog, illetve a vásárolt kapacitás
megszerzéséért fizetendő, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal elnöke rendeletében meghatározott díj, amely csatlakozás, fejlesztés
és kapacitásnövelés esetén fizetendő,

2.3.

Egyidejűségi tényező: az a legalább két tizedes pontosságú, az elosztói
engedélyes által statisztikai módszerrel meghatározott nem negatív szám,
amelynek értéke legfeljebb 1,00 és amely jellemzi a vonatkozó felhasználói
berendezések, felhasználói csoportok azonos időben (időszakban) történő
várható felhasználásának és ugyanezen felhasználói berendezések,
felhasználói csoportok névleges kapacitásösszegének arányát,

2.4.

Gázigénylő: az elosztóvezetékhez történő új csatlakozás iránti igényt
benyújtó természetes személy vagy jogi személy vagy egyéb szervezet; a
kapacitásnövelési igényt benyújtó felhasználó; az elosztóhálózatba földgázt
betáplálni kívánó földgáztermelő

2.5.

Leendő felhasználó: azon gázigénylő, aki vásárolt kapacitásra vonatkozó új
igényt (új felhasználási hely létesítését) jelent be az elosztói engedélyes
részére.
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2.6.

Fejlesztés: a leendő, vagy a már csatlakozott felhasználó vásárolt kapacitásra
vonatkozó igényének a bekapcsoláshoz képest nagyobb műszaki
beruházással megvalósítható hálózatfejlesztéssel, - bővítéssel történő
kielégítése, ideértve a földgáztermelő részére a csatlakozási pont kialakítását,

2.7.

Kapacitásigény: a gázigénylő földgázzal ellátandó berendezéseinek
egyidejűségi tényezővel számított névleges összteljesítménye

2.8.

Kapacitásnövelés: a vásárolt kapacitást meghaladó többletkapacitás iránti
igény fejlesztés nélküli kielégítése,

2.9.

Kezdő fejlesztés: 2011.12.22.-i dátumot követően üzembe helyezett
gázelosztó vezeték, amely fejlesztéssel (bekapcsoláshoz képest nagyobb
műszaki beruházással ) épült meg.

2.10. Leágazó elosztóvezeték: az elosztóvezeték azon része, amely az
elosztóvezeték-leágazástól a fogyasztói főelzáróig vagy ennek hiányában a
felhasználási hely telekhatáráig tart
2.11. Vásárolt kapacitás: a földgáz átadás-átvételi ponton fejlesztési megállapodás
alapján,
hálózatfejlesztési
hozzájárulással
vagy
csatlakozási
díj
megfizetésével a felhasználó által megvásárolt vagy egyéb módon
megszerzett kapacitás (vagyoni értékű jog).
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.

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 az ÉgázDégáz Földgázelosztó Zrt. a felhasználási helyen felszerelt fogyasztásmérő
névleges teljesítménye szerint – figyelembe véve az elszámolási nyomást állapítja meg a vásárolt kapacitás mértékét.

4.

Csatlakozási díj mértéke

4.1.

Fejlesztés vagy bekapcsolás 2011.12.23.-a előtt üzembe helyezett
elosztóvezetékre történő csatlakozás esetén alkalmazandó csatlakozási
díj; kapacitásnövelés esetén alkalmazandó csatlakozási díj
A csatlakozási díjak meghatározásához az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.
a következő képletek szerint elvégzi a díjszámítást.
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F = B – É x (Á – K) x D x P
ahol K = c x m
A képletben szereplő tényezők magyarázatát, értékét a következő táblázat
tartalmazza:
F: az adott beruházáshoz kiszámított összesen csatlakozási díj
B: a beruházás során a számviteli törvény szerint aktiválható eszközérték,
kivéve a felhasználónál beszerelt vagy beszerelendő fogyasztásmérő
berendezések és nyomásszabályozók számviteli törvény szerint aktiválható
eszközértékét és beszerelési költségét.
É: a beruházás figyelembevett élettartama, melynek értéke 25 év
Á: az adott beruházásból származó - a 10. év utáni években várható átlagos
mennyiségekkel, fűtőértékkel és a csatlakozási díjszámítás készítésének
időpontjában érvényes rendszerhasználati díjakkal számított - éves
árbevétel,
K: az adott beruházásnál, felhasználói kategóriánként felmerülő, a 10. év
utáni évek várható átlagos értékesítési mennyiségeivel számított
elosztási összköltség, amely nem tartalmazza az értékcsökkenést
c:

az érintett elosztói engedélyesnél lefolytatott eszköz- és költségfelülvizsgálat alapján megállapított indokolt, az adott beruházásnak
megfelelő felhasználói kategóriákhoz tartozó – éves átlagos, fajlagos
közvetlen és közvetett költségének értékcsökkenés nélküli összege,
ideértve az elszámolási különbözetet is, amely 1 %.
Ez az érték az Üzletszabályzat készítésének időpontjában:
Elosztási kategória
20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel
rendelkező felhasználók
20-100 m3/h közötti névleges (össz) kapacitású gázmérővel
rendelkező felhasználók
100 m3/h-nál nagyobb néveges összakapacitású gázmérővel
rendelkező és 3131-17000 MJ/h kapacitás lekötési igényű
felhasználók
100 m3/h-nál nagyobb néveges összakapacitású gázmérővel
rendelkező és 17000 MJ/h feletti kapacitás lekötési igényű
felhasználók

Ft/m3
9,16
2,72
2.15

2,77

m: az adott beruházáshoz tartozó, a 10. év utáni évek várható átlagos
értékesítési mennyiség
D:

Kockázatmentes hozam, melynek értéke: 7,54 %. A beruházás
figyelembe vett élettartamára vetített átlagos mértéke: 0,4443
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P:

a Magyar nemzeti Bank honlapján nyilvánosságra hozott középtávú
inflációs célkitűzése, melynek mértéke: 3 %. A beruházás élettartamára
vetített átlagos mértéke 1,5021

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a díjszámítás eredménye alapján a gázigénylő
által fizetendő csatlakozási díj mértékére az alábbi szabályokat alkalmazza:
- Kapacitásnövelés és bekapcsolással teljesíthető kapacitásigény esetén ha
B=0, akkor a csatlakozási díjat (F) nem kell a gázigénylőnek fizetni.
-

Gázelosztóvezeték építéssel járó bekapcsolás vagy fejlesztéssel
teljesíthető kapacitásigény esetén – a CSPF 1. pontjában hivatkozott
előírásokban foglaltakra - a fizetendő csatlakozási díj az alábbiak szerint
kerül meghatározásra:

A képlettel történő számítás eredménye
Ha „0< F < ( 0,7 x B )”
Ha „F > B”
Ha „0,7 x B < F < B”
Ha „F” értéke negatív

Fizetendő csatlakozási díj mértéke*
0,7 x B
B
képlettel számított érték
0

*a hivatkozott szabály csak a fejlesztéssel megvalósuló esetekre vonatkozik, egyéb
esetekben a képlet szerinti számítás alkalmazandó.
4.2. Fejlesztés vagy bekapcsolás 2011.12.22. után üzembe helyezett kezdő
fejlesztésre történő csatlakozás esetén alkalmazandó csatlakozási díj
A csatlakozási díjak meghatározásához az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a 4.1.
pont szerinti képlettel elvégzi a díjszámítást, azzal a változtatással, hogy a
beruházás során aktiválható eszközérték (B) tartalmazza a kezdő fejlesztés
kapacitásarányos aktiválható eszközértékét is. A számítás eredménye ismeretében a
4.1. pontban leírtak szerint határozza meg az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a
fizetendő csatlakozási díj mértékét.
Ha a gázigénylőnek a fentiek szerint ténylegesen kell fizetnie csatlakozási díjat ( „F”
értéke nem negatív) és a kezdő fejlesztés csatlakozási díjszámításánál figyelembe
vett éves prognosztizált értékesített földgázmennyiség vételezés teljesült, akkor az
Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. visszatérítési számítást végez. A visszatérítés
mértékének meghatározásához az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a kezdő
fejlesztés csatlakozási díjszámítását ill. annak elemeit használja fel.
Ha a visszatérítési számítás alapján a kezdő fejlesztés csatlakozási díját fizető
felhasználó(k) jogosult(ak) visszatérítésre, úgy a gázigénylők által befizetett
csatlakozási díjból az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a visszatérítést az újabb
csatlakozás üzembe helyezésétől számított 30 napon belül teljesíti.
A kezdő fejlesztéshez csatlakozási díjat fizető felhasználó visszatérítésre az általa
befizetett összeg mértékéig jogosult.
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Földgáztermelő elosztóvezetékre történő csatlakozása esetén alkalmazandó
csatlakozási díj
Amennyiben
földgáztermelő
az
Égáz-Dégáz
Földgázelosztó
Zrt.
tulajdonában/üzemeltetésében lévő elosztóvezetékbe kíván földgáz 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.
5.

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