
Csepeli Erőmű Kft. 

 

 

A Csepeli Erőmű Kft. közleménye egyetemes szolgáltatási díjairól 
 

A Csepeli Erőmű Kft. – a földgázelosztásról szóló 2008. évi XL. törvény 107/A. § (2) bekezdése 

előírásai alapján – közzéteszi az érvényes egyetemes szolgáltatás díjait. 
 

Egyetemes szolgáltatás díjai 
1. Energiaszolgáltatás és értékesítés 

A társaságunkkal az egyetemes szolgáltatásban részesülő Felhasználókkal megkötött 

szerződés egyéb pontjainak változatlanul hagyása mellett a földgázpiaci egyetemes 

szolgáltatások díjaira vonatkozó 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul a  

28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet (továbbiakban: R) alapján. 
 

R 3. §  
(1) A szolgáltató az egyetemes szolgáltatás keretében a következő árszabások szerint 

értékesíti a földgázt: 

a) a 20 [m
3
/h]-nál kisebb gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók árszabása, 

kivéve a fogyasztói közösségeket - társaságunkat nem érinti; 

b) a 20 [m
3
/h]-nál kisebb gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók 

árszabása; 

c) a 20 [m
3
/h]-nál kisebb gázmérővel rendelkező fogyasztói közösségek árszabása - 

társaságunkat nem érinti; 

d) a 20 [m
3
/h] és annál nagyobb gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók 

árszabása; 

e) a 20 [m
3
/h] névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező nem lakossági 

felhasználók árszabása;   

f) a gázmérővel nem rendelkező felhasználók árszabása - társaságunkat nem érinti 

(4) A földgáz egyetemes szolgáltatás ára tartalmazza a rendszerhasználati díjakat. 

(5) A földgáz egyetemes szolgáltatás ára az általános forgalmi adó, az energiaadó és a 

felhasználót terhelő egyéb adók, valamint - a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 

2006. évi XXVI. törvény 8. § (8) bekezdésére tekintettel a szolgáltató által kizárólag a 

nem lakossági fogyasztóra továbbhárítható - tagi hozzájárulás összegét nem tartalmazza. 
 

I. Az egyetemes szolgáltató által az I. árkategória esetében alkalmazandó díjak 
 

Érintett vásárlói kör 

 

Alapdíj (éves) Gázdíjak 

[Ft] [Ft/MJ] 

< 20 [m
3
/h] gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók 12.312 2,957 

 

R 12/A. §  

(1) A 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti felhasználók vételezési helye tekintetében az  

I. és II. árkategória vonatkozó díjszabásai alkalmazandók. 
 

(2) A 3. § (1) bekezdés c) – f) pontja szerinti felhasználók vételezési helye tekintetében a  

II. árkategória vonatkozó díjszabásai alkalmazandók. 
 

(3) Az (1) bekezdés szerinti felhasználók által az I. árkategória díjszabása szerint 

maximálisan vételezhető földgázmennyiség - a 16/A. § (4) bekezdése szerinti eltéréssel - 

felhasználási helyenként és naptári évenként 41040 MJ. 
 

(5) Új felhasználási hely évközi bekapcsolásakor, szerződő fél személyében történő évközi 

változás, továbbá kereskedőváltás vagy földgáz egyetemes szolgáltatói szerződés évközi 

megszűnése esetén az I. árkategória szerint maximálisan vételezhető földgázmennyiség  

a földgázkereskedő üzletszabályzatában - az üzletszabályzat rendelkezése hiányában és 

földgázelosztásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 13. számú mellékletében – 

meghatározott fogyasztási jelleggörbe (továbbiakban: fogyasztási jelleggörbe) szerinti 

aránnyal vehető figyelembe. 
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R 12/B. §  

(1) A szolgáltató az elszámolási időszakon belül azonos mennyiségről kiállított részszámlák 

esetében a napok vagy a számlázási hónapok számának arányában (az 

üzletszabályzatnak megfelelően), egyéb számlákban a fogyasztási jelleggörbe 

alkalmazásával érvényesítheti az I., illetve a II. árkategória szerinti díjszabásokat. 

(1a) A 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti felhasználók számára, az adott 

felhasználási helyre, és az adott naptári évre I. árkategória szerint elszámolt mennyiség 

csak akkor lehet kevesebb – a 12/A. § (3) bekezdése, illetve a 16/A. § (4) bekezdése 

szerint – az I. árkategóriában maximálisan vételezhető éves mennyiségnél, ha a 

felhasználó adott felhasználási helyre és adott naptári évre elszámolt teljes fogyasztása is 

kevesebb annál. A 12/A. § (5) bekezdése szerinti esetekben a töredék naptári évre 

elszámolt mennyiség esetében a jelleggörbe szerint arra az időszakra jutó maximálisan 

vételezhető mennyiség az irányadó. 
 

(2) A szolgáltató a naptári év záró napját és a következő naptári év kezdőnapját magában 

foglaló fogyasztási időszakra vonatkozó számlában a két naptári év között a fogyasztási 

jelleggörbe alkalmazásával osztja meg a számlázott mennyiséget. 
 

(3) A szolgáltató a 30 napot nem meghaladó időszakra vonatkozó számla kiállítása során az 

(1)-(2) bekezdés mellett lineáris megosztást is alkalmazhat. 
 

R12/C. §   

(1) A felhasználó elszámolási időszakonként egyszer jogosult a szolgáltató felé korábban 

megadott – a részszámlák kiállításának alapjául szolgáló – éves várható fogyasztási 

mennyiséget módosítani. 
 

(2)  A szolgáltató (1) bekezdés szerinti módosítás esetén jogosult a földgázelosztótól 

legkorábban a módosítást követő harmadik hónaptól a gázmérő berendezés rendkívüli 

leolvasását (a továbbiakban: rendkívüli leolvasás) igényelni. Ha a rendkívüli leolvasás 

eredményeként nyilvánvalóvá válik, hogy a felhasználó által módosított éves várható 

fogyasztási mennyiség legalább 20 [%]-kal alacsonyabb a rendkívüli leolvasás adatai 

alapján várható éves fogyasztásnál, a rendkívüli leolvasás időpontját követő első 

számla kiállításától kezdődően a várható éves fogyasztási mennyiséget a rendkívüli 

leolvasás adatainak megfelelően módosítani kell. A szolgáltató ebben az esetben 

jogosult a rendkívüli leolvasás költségeit a felhasználónak kiszámlázni, amelyet a 

felhasználó köteles a szolgáltatónak megfizetni.  
 

II. Az egyetemes szolgáltató által a II. árkategória esetében alkalmazandó díjak 
 

Sorszám 

 

 

Árszabás 

Érintett vásárlói kör 

 

 

 Alapdíjak (éves) 

Gázdíjak 

[Ft/MJ] [Ft] [Ft/m
3
/h] 

 I.1  A1)  < 20 [m
3
/h] gázmérővel rendelkező  

lakossági felhasználók, kivéve fogyasztói 

közösségek 

9.192  2,616 

   A2)  < 20 [m
3
/h] gázmérővel rendelkező  

nem lakossági felhasználók 
12.312  3,438 

  A3) < 20 [m
3
/h] gázmérővel rendelkező  

fogyasztói közösségek 
9.192  2,373 

   B1)  ≥20 [m
3
/h] gázmérővel rendelkező  

lakossági felhasználók 
 14.633 2,035 

  B2)  20 [m
3
/h] gázmérővel rendelkező 

 nem lakossági felhasználók 
 19.564 2,661 

   C)  Gázmérővel nem rendelkezők    2,465 
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A fenti díjak nem tartalmazzák 

a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 8. §-a szerinti, a 

szolgáltató által a felhasználó felé továbbhárított szerinti tagi hozzájárulást  

(lásd 1.), 

a) az általános forgalmi adót, 

b) az energiaadót, 

c) és a felhasználót terhelő egyéb adók összegét. 

 

1. A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 8. §-a szerinti,  

a szolgáltató által a felhasználó felé továbbhárított tagi hozzájárulás 
 

364,71 Ft/MWh-ra – Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Közgyűlésének 2/2016. 

(XII. 16.) számú határozata alapján a földgáz után fizetendő tagi hozzájárulás mértéke 

2017. január 1-től. 

 

2. Felhasználókat megillető felmondási jog, és a felmondás határideje 
 

GET 38. § (3) Az egyetemes szolgáltatási szerződés létrejöttének és megszűnésének módját, 

a szerződésszegés és a szerződés nélküli vételezés eseteit és jogkövetkezményeit a 

Kormány rendeletben - és ezzel összhangban - az engedélyes az üzletszabályzatában 

határozza meg. Társaságunk Egyetemes Szolgáltatási Üzletszabályzata elérhető az alábbi 

link segítségével: 
 

http://www.acse.hu/ 

http://www.acse.hu/
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A Csepeli Erőmű Kft. mint földgázelosztó közleménye  

elosztási díjairól 
 

 

A Csepeli Erőmű Kft., mint földgázelosztó – 13/2016. (XII. 20.) MEKH 

rendelet alapján – közzéteszi a 2017. január 1-től érvényes elosztási díjait. 

 

Értékesítési kategóriák 

Elosztási 

átalánydíj 

Elosztási 

alapdíj 

Elosztási 

alapdíj 

Elosztási 

kapacitásdíj 

Elosztási 

forgalmi díj 

  Ft/MWh Ft/év Ft/m3/h/év Ft/kWh/h/év Ft/MWh 

Gázmérővel nem rendelkező felhasználók 2725,12     

20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású 

gázmérővel rendelkező felhasználók 
 9192   1296,95 

20 m3/h-nál vagy annál nagyobb névleges 

kapacitású gázmérővel rendelkező, 

egyetemes szolgáltatásra jogosult 

felhasználók, és 20-100 m3/h közötti 

névleges kapacitású gázmérővel 

rendelkező, egyetemes szolgáltatásra nem 

jogosult felhasználók 

  12674  164,84 

100 m3/h névleges kapacitású vagy annál 

nagyobb névleges (össz)kapacitású 

gázmérővel rendelkező, egyetemes 

szolgáltatásra nem jogosult és  

964-5 264 kWh/h kapacitás-lekötési igényű 

felhasználók 

   1157 83,25 

100 m3/h-nál nagyobb névleges 

(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező, 

egyetemes szolgáltatásra nem jogosult és 

5 264 kWh/h feletti kapacitás-lekötési 

igényű felhasználók 

   1285 95,39 

 


