A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 3/2020. (III. 25.) MEKH rendelete
a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának
szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön
díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 2. és 6. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § b)
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának
szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosítása
1. § A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának
szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R1.) 17. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„17.
§ (1) Azokon az átadási-átvételi pontokon, amelyek vonatkozásában a szállítási
rendszerüzemeltető – az ÜKSZ-ben meghatározott módon – megszakítható kapacitáslekötést vagy – a
459/2017/EU bizottsági rendelet 3. cikk 25. pontja és 32. cikke szerinti – túlnominálást tesz lehetővé,
a megszakítható kapacitás díja az egyes kapacitástermékek (éves, negyedéves, havi, napi és napon
belüli kapacitás) esetén, a (2) bekezdésben foglaltak kivételével megegyezik a 12–16. §-ban
meghatározott, az adott kapacitástermékre vonatkozó szállítási kapacitásdíjjal.
(2) Amennyiben a 7.
mellékletben meghatározott átadási-átvételi pontokon a szállítási
rendszerüzemeltető – az ÜKSZ-ben meghatározott módon – megszakítható kapacitáslekötést tesz
lehetővé, a megszakítható kapacitás díja a havi és napi kapacitástermékek esetén a 14. és 15. §-ban
meghatározott, az adott kapacitástermékre vonatkozó szállítási kapacitásdíjnak a 7. mellékletben
meghatározott kedvezménnyel csökkentett mértékével egyezik meg.
(3) A megszakítható kapacitás ÜKSZ-ben rögzített szabályok szerinti megszakítása esetén a szállítási
rendszerüzemeltető a megfizetett szállítási kapacitásdíj után kompenzációt fizet, kivéve ha a
megszakítható kapacitásért a rendszerhasználó a (2) bekezdés szerinti, a 7. mellékletben
meghatározott kedvezménnyel csökkentett kapacitásdíjat fizette.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott kompenzáció mértéke
a) éves, negyedéves, havi és napi kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett napokra,
b) az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aac)–aad), aaf)–aag), aai)–aan) alpontjai, valamint ac)
alpontja szerinti átadási-átvételi pontokon alkalmazható napon belüli kapacitás megszakítása esetén a
megszakítással érintett napokra az adott napi nem megszakítható kapacitásra vonatkozó díj
háromszorosa.
(5) A szállítási rendszerüzemeltető az ÜKSZ-ben rögzített szabályok szerint, az 1. § (1) bekezdés r)
pontjában rögzített szerződési időszakban, a 10. §-ban rögzítettek szerint abban az esetben is köteles
a megszakítható kapacitást biztosítani, ha a megszakítható kapacitás megszakítása után fizetett
kompenzáció eléri vagy meghaladja a megszakítható kapacitástermék árának 100%-át.”
2. § Az R1. 19. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az aukciós díj megegyezik az aukciós felár, a lekötött kapacitás és az aukció időpontjában már
kihirdetett, a kapacitáshasználat időszakára vonatkozóan hatályos – kedvezmény nyújtása esetén az
azzal csökkentett – szállítási kapacitásdíj szorzatával, amelyet a szállítási kapacitásdíj aukció indulását
követő módosítása nem változtat meg.”
3. § Az R1. a következő 72. §-sal egészül ki:
„72. § A 2020. május 1-jei gáznap kezdetétől a 2020. május 1. napját megelőzően létrejött és 2020.
május 1-jei gáznapra vagy azt követő használati időszakra Beregdaróc 1400 UA>HU pontra szóló

kapacitáslekötéseket a VIP Bereg UA>HU pontra, míg a Beregdaróc 800 HU>UA pontra szóló
kapacitáslekötéseket a VIP Bereg HU>UA pontra vonatkozónak kell tekinteni, és a lekötött
kapacitásokért az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aad), illetve aam) alpontjában meghatározott
pontokra vonatkozóan meghatározott kapacitásdíjat kell a rendszerhasználóknak a szállítási
rendszerüzemeltető részére megfizetni.”
4. § Az R1. a következő 73. §-sal egészül ki:
„73. § E rendelet 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aad) pontjának és 1. § (1) bekezdés a) pont
aa) alpontaam) pontjának a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási
díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a díjak, a külön díjak és
a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 3/2020.
(III. 25.) MEKH rendelet 5. § a) és b) pontjával módosított rendelkezéseit a 2020. május 1-jei gáznap
kezdetétől kell alkalmazni.”
5. § Az R1.
a) 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aad) alpontjában a „Beregdaróc 1400 (UA > HU)” szövegrész
helyébe a „Beregdaróc 1400 (UA > HU) betáplálási és Beregdaróc 800 (HU > UA) kiadási pontokból álló
virtuális rendszer-összekötési pont, VIP Bereg (UA > HU)” szöveg,
b) 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aam) alpontjában a „Beregdaróc 800 (HU > UA)” szövegrész
helyébe a „Beregdaróc 1400 (UA > HU) betáplálási és Beregdaróc 800 (HU > UA) kiadási pontokból álló
virtuális rendszer-összekötési pont, VIP Bereg (HU > UA)” szöveg,
c) 9. § (3) bekezdés a) pontjában az „ , aal) és aam) alpontjában meghatározott kiadási pontok”
szövegrész helyébe az „alpontjában meghatározott kiadási pont” szöveg,
d) 9. § (3) bekezdés b) pontjában az „aac), aad), aae) és aak)” szövegrész helyébe az „aac) és aae)”
szöveg,
e) 19. § (2) bekezdésében a „kiírásának időpontjában hatályos” szövegrész helyébe az „időpontjában
már kihirdetett, a kapacitáshasználat időszakára vonatkozóan hatályos” szöveg
lép.
6. § Hatályát veszti az R1. 9. § (3) bekezdés c) pontjában az „és aag)” szövegrész.
7. § Az R1. az 1. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
2. A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló
13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosítása
8. § A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016.
(XII. 20.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklet II. f) pontjában és a 2. melléklet 2. pontjában
foglalt táblázatban a „Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft.” szövegrész helyébe a „Tigáz Földgázelosztó Zrt.”
szöveg lép.
9. § Az R2. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések
10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép
hatályba.
(2) A 3. §, a 4. §, valamint az 5. § a) és b) pontja 2020. május 1-jén lép hatályba.
Dr. Dorkota Lajos s. k.,
elnök
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