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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 
 

A társaságunkkal az egyetemes szolgáltatásban részesülő Felhasználókkal megkötött szerződés 

egyéb pontjainak változatlanul hagyása mellett a földgázpiaci egyetemes szolgáltatások díjaira 

vonatkozó 6. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul a 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 

(továbbiakban: R) alapján. 
 

 

1. melléklet a 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez 
 

Az egyetemes szolgáltató által az I. árkategória esetében alkalmazandó díjak 
 

  A B C 

1. Érintett vásárlói kör 
Alapdíj (éves) 

Ft 

Gázdíjak 

Ft/MJ 

3. <20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók 12 312 2,957 
 

Az egyetemes szolgáltató által a II. árkategória esetében alkalmazandó díjak 
 

  A B C D E 

1. 

Árszabás Érintett vásárlói kör 

Alapdíjak (éves) Gázdíja 

2. Ft Ft/ m
3
/h Ft/MJ 

3. A1) 
<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági 

felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek 
9 192   2,616 

4. A2) 
<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági 

felhasználók 
12 312   3,438 

5. A3) 
<20 m3/h gázmérővel rendelkező fogyasztói 

közösségek 
9 192   2,373 

6. B1) 
≥20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági 

felhasználók 
  14 633 2,035 

7. B2) 
20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági 

felhasználók 
  19 564 2,661 

8. C) Gázmérővel nem rendelkezők     2,465 
 

Az I. árkategória díjszabása szerint maximálisan vételezhető földgázmennyiség felhasználási 

helyenként és naptári évenként 41040 MJ. Az I. árkategória szerint maximálisan vételezhető 

földgázmennyiség a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 

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

meghatározott fogyasztási jelleggörbe (a továbbiakban: fogyasztási jelleggörbe) szerinti aránnyal 

vehető figyelembe. 
 

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 
 

2017. október 1-től 328,24 Ft/MWh. 
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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/ 
 

 

 

 

 

 

 

A Csepeli Erőmű Kft. mint földgázelosztó közleménye elosztási díjairól 
 

 

A Csepeli Erőmű Kft., mint földgázelosztó – 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet 1. sz. melléklete 

alapján – közzéteszi a 2018. október 1-től érvényes elosztási díjait (ÁFA nélkül) 
 

Díjfizetésre kötelezett 

rendszerhasználók 

Elosztási 

átalány- díj 

Elosztási 

alapdíj 

*Elosztási 

alapdíj 

Elosztási 

kapacitás- díj 

Elosztási 

forgalmi 

díj 

Ft/MWh Ft/év Ft/m
3
/h/év Ft/kWh/h/év Ft/MWh 

Fogyasztásmérővel nem rendelkező 

felhasználók 
2701,64         

20 m
3
/h-nál kisebb névleges kapacitású 

fogyasztásmérővel rendelkező 

felhasználók 

  9192     1100,49 

20 m
3
/h vagy annál nagyobb, de 100 

m3/h-nál kisebb névleges 

(össz)kapacitású fogyasztásmérővel 

rendelkező felhasználó 

    7812 744 93,80 

100 m3/h vagy annál nagyobb, de 500 

m3/h-nál kisebb névleges 

(össz)kapacitású fogyasztásmérővel 

rendelkező felhasználó 

    9300 886 83,93 

500 m3/h vagy annál nagyobb névleges 

(össz)kapacitású fogyasztásmérővel 

rendelkező felhasználó 

    8508 811 62,65 

*alapdíjas a felhasználó, ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra nem jogosult, és a felhasználó a rendszerhasználati 

szerződésben szereplő felhasználási helyen csak olyan fogyasztásmérővel rendelkezik, amely nincs távadós 

telemechanikai rendszerrel vagy korrektorral ellátva. 
 

 

 

A rendszerhasználati díjak alkalmazásának részletes feltételeit a mindenkor hatályos, a földgáz 

rendszerhasználati díjak, a különdíjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól 

szóló 11/2016. (XI.14.) MEKH rendelet tartalmazza. 

http://www.acse.hu/

