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1. melléklet 

1. Az elosztási alapdíj és az elosztási kapacitásdíj 

Az Engedélyes esetében alkalmazandó elosztási alapdíj és elosztási kapacitásdíj értékesítési 

kategóriánkénti értéke: 

 
2. értékesítési 

kategória 

3. értékesítési 

kategória 

4. értékesítési 

kategória 

5. értékesítési 

kategória 

Elosztási alapdíj (Ft/év) 9 192    

Elosztási alapdíj (Ft/m3/h/év)  15 360 14 892 16 140 

Elosztási kapacitásdíj (Ft/kWh/h/év)  1 463 1 418 1 537 

 

2. Az elosztási forgalmi díj 

Az Engedélyes esetében alkalmazandó elosztási forgalmi díj értékesítési kategóriánkénti 

értéke:  

 
2. értékesítési 

kategória 

3. értékesítési 

kategória 

4. értékesítési 

kategória 

5. értékesítési 

kategória 

Elosztási forgalmi díj (Ft/kWh) 1 577,34 125,15 109,62 99,82 

 

3. Az éven belüli kapacitáslekötések esetén alkalmazandó szorzószámok 

a) Negyedéves lekötés esetén 
 

Negyedév 

adott értékesítési kategóriában 
érvényes éves elosztási 

kapacitásdíjra vetítve 

(az adott naptári negyedév 
első napjának 6:00:00-étől a 
naptári negyedévet követő 
negyedév első napjának 

5:59:59-éig) 

Q1 (január-március) 49% 

Q2 (április-június) 8% 

Q3 (július-szeptember) 8% 

Q4 (október-december) 42% 

 
b) Havi lekötés esetén 
 

Hónap 

adott értékesítési kategóriában 
érvényes éves elosztási 

kapacitásdíjra vetítve 

(az adott naptári hónap első 
napjának 6:00:00-étől a naptári 

hónapot követő hónap első 
napjának 5:59:59-éig) 

január 23% 

február 17% 

március 13% 
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április 3% 

május 3% 

június 3% 

július 3% 

augusztus 3% 

szeptember 3% 

október 9% 

november 15% 

december 22% 

 
c) Napi és napon belüli lekötés esetén 
 

Hónap 

adott értékesítési kategóriában 
érvényes éves elosztási 

kapacitásdíjra vetítve 

(az adott naptári nap 6:00:00-
étől a naptári napot követő nap 

5:59:59-éig) 

január 1,23% 

február 0,91% 

március 0,69% 

április 0,16% 

május 0,16% 

június 0,16% 

július 0,16% 

augusztus 0,16% 

szeptember 0,16% 

október 0,48% 

november 0,80% 

december 1,17% 

 
 

4. A nem téli fogyasztási időszakra vonatkozó kapacitás igénybevétele esetén 

alkalmazandó kapacitásdíjak mértéke 

A 2021. október 1-jétől hatályos Áralkalmazási rendelet 33/A. § (1) bekezdése szerinti 

igazolással rendelkező, elosztási kapacitásdíj fizetésére kötelezett rendszerhasználó a nem 

téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás után kiszámított éves elosztási kapacitásdíj 5%-át 

köteles megfizetni az Engedélyes által kiszámlázott, a szerződésben meghatározott vagy - 

erre vonatkozó megállapodás hiányában - havi ütemezésben. 

Ha az elosztási kapacitásdíj fizetésére kötelezett rendszerhasználó esetén a nem téli 

fogyasztási időszakra lekötött kapacitással érintett átadási-átvételi ponton október, november 

és december hónapokban is sor kerül a nem téli fogyasztási időszakra vonatkozó kapacitás - 

ÜKSZ szerinti - igénybevételére, akkor a rendszerhasználó a fentebb meghatározott összegen 

felül a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás és az éves elosztási kapacitásdíj 

szorzatának  

a) október havi igénybevétel esetén az éves elosztási kapacitásdíj 2/365 részét, 
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b) november havi igénybevétel esetén az éves elosztási kapacitásdíj 3/365 részét, 

c) december havi igénybevétel esetén az éves elosztási kapacitásdíj 5/365 részét 

is köteles megfizetni - - azokra az októberi, novemberi és decemberi napokra, amelyeken az 

átadási-átvételi ponton földgázt vételez, és a gáznapon mért óracsúcs meghaladja a gáznapra 

lekötött kapacitást. 

 
  




