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I. A csatlakozásra és kapacitásnövelésre vonatkozó igény teljesítése
A Társaság a leendő vagy a már csatlakozott Felhasználó, földgáztárolói engedélyes vagy
Földgáztermelő, (továbbiakban együttesen: Igénylő), valamint a Földgázelosztói engedélyes
(továbbiakban: Elosztói engedélyes) kapacitás biztosításának hidraulikai, műszaki, gazdasági
és pénzügyi, valamint jogi feltételeiről készített tanulmány alapján kapacitásnyilatkozatban
rögzíti a szállítóvezetékhez való önálló csatlakozás (továbbiakban: csatlakozás vagy fejlesztés),
vagy a már csatlakozott Igénylő vagy Elosztói engedélyes kapacitásbővítésének, illetve egyéb
egyedi szállítási igényeinek kielégítésére vonatkozó feltételeket.
A kapacitásvizsgálati eljáráshoz szükséges adatokat a 3.1. melléklet táblázatainak megfelelően
kell az Igénylőnek vagy az Elosztói engedélyesnek megadnia a Társaság részére.
Igénylő esetén a csatlakozási díjak alkalmazására vonatkozó szabályokat és feltételeket a
rendszerhasználati díjak, különdíjak és a csatlakozási díjak meghatározásának
keretszabályairól szóló 8/2016 (X.13.) számú MEKH rendelet és a 11/2016. (XI.14.) a földgáz
rendszerhasználati díjak, különdíjak és a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló
MEKH rendelet tartalmazza, a csatlakozási díjat pedig a 13/2016 (XII.20.) a földgáz
rendszerhasználati díjak, különdíjak és csatlakozási díjak mértékéről szóló MEKH rendelet 4.
melléklet IV. ill. V. pontja alapján kell meghatározni.
Elosztói engedélyes esetében a z egyszeri fejlesztési hozzájárulás mértékének meghatározása
a 13/2016. (XII.20.) MEKH rendelet 4. melléklet IV. pontjában szabályozott módon történik.
A Társaság a földgázszállító rendszerhez történő csatlakozás pénzügyi feltételeinek
meghatározásakor a jogszabályi előírások betartása mellett, köteles elősegíteni a legkisebb
költség elvének érvényesülését.
A földgázszállító rendszerről közvetlen szállítóvezetéki felhasználóként 2 000 m3/h vagy annál
kisebb teljesítményű Felhasználó nem látható el földgázzal, ezért szállítóvezetékhez – közvetlen
szállítóvezetéki felhasználóként - kizárólag 2 000 m3/h kapacitás feletti fogyasztó csatlakozhat.
Földgáztermelő a szállítóvezetékhez 1 000 m3/h betáplálási kapacitás felett csatlakozhat.
Csatlakozásként a szállítási rendszerüzemeltetői működési engedély mellékletében rögzített
alapvető eszközökhöz történő olyan közvetlen kapcsolódást kell értelmezni, mely megfelel a
biztonsági és szakmai követelményeknek. A csatlakozási pont kialakítása nem tartalmazhat
csővezeték fejlesztést, illetve bővítést.

Az Igénylővel kötendő Csatlakozási szerződésnek tartalmaznia kell a csatlakozás műszaki,
gazdasági és pénzügyi, valamint jogi feltételeit, a kapacitást igénylő a hatályos jogszabályok
szerinti vásárolt kapacitását, a vásárolt kapacitás igénybevételének feltételeit, valamint, ha a
hatályos jogszabályok szerint végzett vizsgálat csatlakozási díj fizetését teszi szükségessé,
akkor a csatlakozási díj mértékének meghatározására vonatkozó részletes számításokat.
.
A Csatlakozási szerződés hatályba léptető feltételei között szerepelnie kell, hogy a Hivatalnak
engedélyeznie kell a földgázszállító rendszer alapvető eszközeinek bővítését a csatlakozáshoz,
vagy kapacitásbővítéshez szükséges eszközökkel.
Elosztói engedélyessel új csatlakozási pont vagy meglévő csatlakozási pontot érintő
kapacitásbővítés megvalósításának finanszírozására kötendő Fejlesztési megállapodásnak
és/vagy a Csatlakozási szerződés mellékletét képező Finanszírozási megállapodásnak
tartalmaznia kell a csatlakozás műszaki, gazdasági és pénzügyi, jogi feltételeit, valamint a
szállítóvezetéki fejlesztés megvalósításához az Elosztói engedélyes részéről fizetendő egyszeri
fejlesztési hozzájárulás mértékének meghatározására vonatkozó részletes számításokat.
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A Fejlesztési megállapodásnak és/vagy Finanszírozási megállapodásnak hatályba léptető
feltételei között szerepelnie kell, hogy a Hivatalnak engedélyeznie kell a földgázszállító rendszer
alapvető eszközeinek bővítését az Elosztói engedélyes csatlakozásához, vagy
kapacitásbővítéséhez szükséges eszközökkel.
II. A csatlakozás pénzügyi feltételrendszere
1.

Igénylő által megfizetésre kerülő csatlakozási díj mértéke kiadási ponti
kapacitások esetén

A földgázszállító rendszerhez történő csatlakozás vagy kapacitásbővítés érdekében
megvalósítandó beruházás szállítási rendszerhasználati díjakban elismerésre kerülő költség
hatása – a 13/2016. (XII.20.) MEKH rendelet 4. melléklet IV. pontjával összhangban - nem
növelheti a szabályozott szállítási kapacitásdíjakat.
Csatlakozási díj nem szedhető, ha a csatlakozási pont kialakításának vagy a kapacitásbővítés
megvalósításának, a szabályozott szállítási kapacitásdíjakban elismert költségeivel növelt,
árbevétel-igény és az előre jelzett éves többlet nem megszakítható kapacitás-lekötéssel
korrigált kapacitással számított fajlagos szállítási kapacitásdíj kisebb vagy egyenlő a vizsgálat
időpontjában érvényes kapacitásdíjakban elismert árbevétel és kapacitás-lekötés alapján
számított fajlagos díjnál.
Ha a 8/2016. (X.13.) vagy a 11/2016. (XI.14.) vagy a 13/2016. (XII.20.) MEKH rendelet másképp
nem rendelkezik a csatlakozási díjszámítás során a beruházás a Társaság részéről kalkulált,
várható bekerülési költségéhez rendelhető, a 4.2. pontban írt visszatörlesztési futamidő alatt
előre jelzett éves többlet nem megszakítható kapacitás-lekötések számtani átlagát kell
figyelembe venni.
2.

Földgáztermelő által megfizetésre kerülő csatlakozási díj mértéke hazai betáplálási
kapacitások esetén

Földgáztermelő földgázszállító rendszerhez történő csatlakozása esetén a 13/2016. (XII.20.)
MEKH rendelet 4. melléklet V. pontja szerint, a kialakítandó csatlakozási pont megvalósításának
költségével megegyező összegű csatlakozási díjat köteles fizetni a Társaság részére.
3.

Elosztói engedélyes által megfizetésre kerülő egyszeri fejlesztési hozzájárulás
mértéke

A földgázszállító rendszer Elosztói engedélyest kiszolgáló új kiadási pont vagy meglévő kiadási
pont kapacitásbővítésének érdekében megvalósítandó beruházás szállítási kapacitásdíjakban
elismerésre kerülő költség hatása nem növelheti a szabályozott szállítási kapacitásdíjakat.
Fejlesztési hozzájárulás nem szedhető, ha a kiadási pont kialakításának vagy a
kapacitásbővítés megvalósításának, a szabályozott szállítási kapacitásdíjakban elismert
költségeivel növelt árbevétel igény és az előre jelzett éves többlet nem megszakítható
kapacitás-lekötéssel korrigált kapacitással számított fajlagos szállítási kapacitásdíj kisebb vagy
egyenlő a vizsgálat időpontjában érvényes szállítási kapacitásdíjakban elismert árbevétel és
kapacitás-lekötés alapján számított fajlagos kapacitásdíjnál.
Az egyszeri fejlesztési hozzájárulás mértékének meghatározása során a beruházás várható
bekerülési költségéhez rendelhető, a 4.2. pontban írt futamidő alatt előre jelzett éves többlet
nem megszakítható kapacitás-lekötések számtani átlagát kell figyelembe venni.
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4.

A csatlakozáshoz, kapacitásbővítéshez szükséges beruházás

4.1

A fejlesztés vagy kapacitásnövelés esetén – a II. 2. pontban foglalt kivétellel - az
Igénylő/Elosztói engedélyes a beruházás tervezett pénzigényét előre, ütemezetten
köteles megfizetni a Társaság részére. A beruházás megvalósítását követően a tervezett
pénzigény és a beruházás tényleges bekerülési költségének különbözetével a Társaság
Igénylő/Elosztói engedélyes felé szerződés módosítás keretében elszámol.

4.2

A Társaság köteles visszafizetni az Igénylő/Elosztói engedélyes részére a beruházás
tényleges bekerülési költsége és (Igénylő esetén) a csatlakozási díj/(Elosztói engedélyes
esetén) az egyszeri fejlesztési hozzájárulás közötti különbözetet.
A beruházás tényleges ráfordításai és a csatlakozási díj/egyszeri fejlesztési hozzájárulás
közötti különbözet visszatörlesztése ügyleti kamattól mentesen, a szállítóvezeték
fejlesztés vagy kapacitásbővítés üzembe helyezését követő gázévtől kezdődően:
o 100 millió Ft-ig 2 egyenlő részletben,
o 100-500 millió Ft-ig 3 egyenlő részletben,
o e felett 4 egyenlő részletben,
évente egy alkalommal, a gázév zárását követő 31. napon történik, a következők
figyelembevételével:

4.2.1 Minden visszatörlesztés alkalmával megállapításra kerül, hogy a kiépített vagy bővített
csatlakozási ponton az előre jelzett éves többlet nem megszakítható kapacitás lekötésre
került-e. Amennyiben a fejlesztés vagy kapacitásbővítés engedélyezésekor előre jelzett
éves többlet nem megszakítható kapacitás lekötése a csatlakozás vagy
kapacitásnövelés létrehozását követően nem, vagy nem teljes mértékben történik meg,
úgy a Társaság részére az Igénylő/Elosztói engedélyes kötbért köteles fizetni. A kötbér
mértéke megegyezik a 4.2. pont szerint meghatározott éves törlesztő részlet összegével.
Az Igénylő/Elosztó engedélyes finanszírozásba történő bevonásával biztosítható, hogy a
beruházás kockázatát Igénylő/Elosztói engedélyes viselje, mentesítve ez alól a többi
Felhasználót, Rendszerhasználót, Földgáztermelőt.
4.2.2 A kölcsöntörlesztés pénzügyi teljesítése átutalással, illetve a kiterhelt kötbérkövetelésnek
a Ptk. 6:49. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő beszámításával,
kompenzálásával történik.
III.
A földgázszállító vezetékhez korábban már csatlakozott Igénylő vagy Elosztói
engedélyes kérésére egyedi műszaki megoldás megvalósításának pénzügyi feltételei
Amennyiben az Igénylő vagy Elosztói engedélyes egyedi műszaki megoldás alkalmazását
igényelve kéri a szállítóvezetéki létesítmény
-

rendszeres karbantartási munkáinak, gázszüneteltetés nélküli elvégzését,
meglévő kiadási ponton kiadási nyomás csökkentését,
kapacitásigény növekedése nélküli kiadási nyomás növelését,
meglévő csatlakozási pont kapacitásnövelési igény nélküli egyéb átalakítását,

akkor ezen esetekben a műszaki megoldás kiépítésének költségét az Igénylő vagy Elosztói
engedélyes köteles megfizetni a Társaság részére.
 1MFt vagy a fölötti bekerülési érték esetén egyszeri fejlesztési hozzájárulás formájában
a Fejlesztési megállapodásban foglalt feltételekkel.
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 1MFt alatti bekerülési érték esetén az Igénylő hivatalos megrendelése alapján a
Társaság előlegbekérőt állít ki 15 napos fizetési határidővel, az előleg beérkezését
követően a Társaság az átalakítást elvégzi. Az átalakítás elvégzését követően a
Társaság az átalakítás költségét Igénylő vagy Elosztói engedélyes felé kiszámlázza, az
előleg és a számla közötti különbséget az érintett fél 15 napos fizetési határidővel
köteles rendezni.
IV.
Harmadik fél miatt a szállítórendszeren megvalósuló egyedi technológiai átalakítás
pénzügyi feltételei
Speciális esetekben, pl. harmadik fél miatt a szállítórendszeren megvalósuló egyedi technológiai
átalakítás finanszírozása történhet végleges pénzeszköz átadás formájában is.
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