15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet
a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak
mértékéről
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdés 1., 2., 3. és 9.
pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról
szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a
következőket rendelem el:

1.

§ Az átviteli rendszerirányító és az elosztók által alkalmazható rendszerhasználati díjak
mértékét az 1. melléklet tartalmazza.

2.

§ Az elosztók közötti, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a
továbbiakban: VET) 142. § (6) bekezdése, 143. § (6) bekezdése és 144. § (2) bekezdése szerinti
kiegyenlítő fizetések mértékét - a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak
és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet (a
továbbiakban: Áralkalmazási rendelet) alkalmazási feltételeivel összhangban - a 2. melléklet
tartalmazza.

3.

§ Az átviteli rendszerirányító és az elosztók által alkalmazható csatlakozási díjak mértékét a 3.
melléklet tartalmazza

4.

§ Az elosztó által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjainak mértékét a 4. melléklet
tartalmazza.

5.

§ Az 1-4. melléklet szerinti díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

6.

§ Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.
1. melléklet a 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelethez

Az átviteli rendszerirányító és az elosztók által alkalmazható rendszerhasználati díjak
1. Az átviteli rendszerirányító által alkalmazható átviteli díj
1.1. A villamos energia rendszert vételezésre használó rendszerhasználó esetében,
a) ha az az átviteli hálózatra - közvetlenül vagy közvetve 132 kV-nál nagyobb feszültségszinten
csatlakozik 1,837 Ft/kWh,
b) ha az az átviteli hálózatra - közvetlenül vagy közvetve 132 kV-nál nem nagyobb
feszültségszinten csatlakozik 2,117 Ft/kWh.
1.2. Az átviteli hálózatra csatlakozó elosztó esetében 3,553 Ft/kWh.
1.3. Az átviteli rendszer-üzemeltetők közötti ellentételezések mechanizmusára és az átviteli díjak
szabályozásának közös elveire vonatkozó iránymutatás megállapításáról szóló, 2010.
szeptember 23-i 838/2010/EU bizottsági rendelet végrehajtása érdekében az átviteli
rendszerirányító által kötött szerződésben nem részes országba (peremország) történő kiszállítás
vagy onnan történő beszállítás esetében az átviteli díj
a) az ENTSO-E által a honlapján, €/MWh-ban közzétett értéknek és
b) a Magyar Nemzeti Bank tárgynapi hivatalos deviza középárfolyamának szorzataként
számított, Ft/kWh-ban kifejezett érték, melyet a nemzetközi órás menetrendek alapján ki-,
illetve beszállított villamos energia mennyisége után kell megfizetni.

1.4. Minden más esetben 0 Ft/kWh.
2. Az elosztók által alkalmazható rendszerhasználati díjak
2.1. Az elosztó hálózatra közvetlenül vagy közvetve csatlakozó, a villamos energia rendszert
vételezésre használó rendszerhasználó esetében alkalmazandó átviteli díj: 1,837 Ft/kWh.
2.2. Az elosztó hálózatra közvetlenül vagy közvetve csatlakozó, az elosztó hálózatból vételező
rendszerhasználó esetében, továbbá az elosztó hálózatról történő kiszállítás esetén alkalmazandó
elosztási díjelemek:
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2.3. A profilos felhasználók esetében a 2.1. és 2.2. pont szerinti díjakon túlmenően alkalmazandó
elosztói menetrend-kiegyensúlyozási díj - a csatlakozási pont feszültségszintjétől függetlenül a) vezérelt ellátás (csatlakozás) esetén 0,24 Ft/kWh,
b) nem vezérelt ellátás (csatlakozás) esetén 0,36 Ft/kWh.
2.4. A közvilágítási elosztó hálózatra csatlakozó felhasználók esetében, a 2.1. és 2.2. pont szerinti
díjakon túlmenően alkalmazandó közvilágítási elosztási díj 9,55 Ft/kWh.

2. melléklet a 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelethez
Az elosztók közötti kiegyenlítő fizetések
Az átviteli rendszerirányító - a VET 142. § (6) bekezdése, 143. § (6) bekezdése és 144. § (2)
bekezdése szerinti kiegyenlítő fizetések érdekében az Áralkalmazási rendeletben szabályozott
áralkalmazási feltételeknek megfelelően - azon bevételi részt, amelyet
a) az 1. melléklet 1.2. pontja szerinti díjnak az 1.1. a) pont szerinti díjat meghaladó része és
b) az 1. melléklet 1.2. pontja szerinti díj fizetésének alapjául szolgáló, az Áralkalmazási rendelet 13. §
(2) bekezdésében meghatározott villamosenergia-mennyiség

szorzatának megfelelő mértékben kap - utólag adott árengedmény jogcímen -, a következő arányok
szerint köteles megosztani az elosztók között.
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EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. 12,9%
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