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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 

 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 

 rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 6/2016. (IX. 15.) MEKH rendelete

a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének 

a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás 

minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak 

alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A.  § 1. és 2.  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 díjakról, a  rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének 

a  rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a  nyújtott szolgáltatás minőségétől 

függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a  rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről 

szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §  Nem lép hatályba a  földgáz rendszerhasználati díjakról, a  rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás 

minőségének a  rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a  nyújtott szolgáltatás 

minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának 

feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról szóló 5/2016. (VIII. 16.) MEKH rendelet 5.  § 

(2) bekezdése és 2. melléklete.

3. § (1)  Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2016. szeptember 30-án lép hatályba.

 (2)  Az 1. § és az 1. melléklet 2016. október 1-jén lép hatályba.

 (3)  A 2. § 2016. október 2-án hatályát veszti.

  Dr. Dorkota Lajos s. k.,
  elnök

1. melléklet a 6/2016. (IX. 15.) MEKH rendelethez

„2. melléklet az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelethez

I.   Szagosítási alapdíj: 4 402 Ft/l

II.   Szállítási díjak

 2. § (1) bekezdés  Szállítási kapacitásdíj 

[Ft/(kWh/h)/év]

 Szállítási forgalmi 

díj (Ft/MWh)

 a) pont aa) alpont aaa), aaj), aal) és aam) alpontja (kiadási pontok)  886,20  

 a) pont aa) alpont aao) alpontja (keverőköri kiadási pont)  150,39  

 a) pont aa) alpont aaf ) alpontja (Kiskundorozsma határkeresztező kiadási 

pont)

 1 681,32  

 a) pont aa) alpont aag) alpontja (Csanádpalota határkeresztező kiadási 

pont)

 747,88  
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 a) pont aa) alpont aac) alpontja (osztrák/magyar határ Baumgarten felőli 

betáplálási pont)

 1 908,81  

 a) pont aa) alpont aai) alpontja (horvát/magyar határ Donji Miholjac felőli 

betáplálási pont)

 1 908,81  98,72

 a) pont aa) alpont aad) alpontja (ukrán/magyar határ Beregovo felőli 

betáplálási pont)

 1 908,81  

 a) pont aa) alpont aak) alpontja (szlovák/magyar határ Vel’ké Zlievce felőli 

betáplálási pont)

 1 908,81  

 a) pont aa) alpont aan) alpontja (román/magyar határ Horia felőli 

betáplálási pont)

 1 908,81  

 a) pont aa) alpont aae) alpontja (hazai termelés betáplálási pont)  1 719,65  

 a) pont ac) alpont acb) alpontja (tárolói betáplálási pont)  156,75  

III.   A rendszerhasználat legmagasabb hatósági díja egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátása érdekében 

történő kapacitás lekötés esetén (általános forgalmi adó nélkül)

 1.  Elosztási díjak

a) Elosztási díjak az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén

 Értékesítési kategóriák

 Elosztási átalánydíj  Elosztási alapdíj  Elosztási alapdíj  Elosztási forgalmi 

díj

 Ft/MWh  Ft/év  Ft/m3/h/év  Ft/MWh

 Gázmérővel nem rendelkező felhasználó 1 324,79

 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású 

gázmérővel rendelkező felhasználó

9 192 606,67

 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges 

kapacitású gázmérővel rendelkező 

felhasználó

15 218 196,82

b) Elosztási díjak az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén

 Értékesítési kategóriák

 Elosztási 

átalánydíj

 Elosztási alapdíj  Elosztási alapdíj  Elosztási forgalmi 

díj

 Ft/MWh  Ft/év  Ft/m3/h/év  Ft/MWh

 Gázmérővel nem rendelkező felhasználó 1 304,82

 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású 

gázmérővel rendelkező felhasználó

9 192 496,58

 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges 

kapacitású gázmérővel rendelkező 

felhasználó

14 633 196,82

c.1) Elosztási díjak az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. elosztási területén

 Értékesítési kategóriák

 Elosztási átalánydíj  Elosztási alapdíj  Elosztási alapdíj  Elosztási forgalmi 

díj

 Ft/MWh  Ft/év  Ft/m3/h/év  Ft/MWh

 Gázmérővel nem rendelkező felhasználó 1 173,45

 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású 

gázmérővel rendelkező felhasználó

9 192 370,93

 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges 

kapacitású gázmérővel rendelkező 

felhasználó

11 698 67,27

c.2) Elosztási átszállítási díj: 75,69 Ft/MWh
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d) Elosztási díjak a Főgáz Földgázelosztási Kft., az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft. elosztási területén

 Értékesítési kategóriák
 Elosztási átalánydíj  Elosztási alapdíj  Elosztási alapdíj  Elosztási forgalmi díj

 Ft/MWh  Ft/év  Ft/m3/h/év  Ft/MWh

 Gázmérővel nem rendelkező felhasználó 1 149,61

 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású 

gázmérővel rendelkező felhasználó

9 192 409,62

 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges 

kapacitású gázmérővel rendelkező 

felhasználó

11 325 66,14

e) Elosztási díjak a  Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft., a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Kft., az  OERG Kft., 

a Csepeli Erőmű Kft. elosztási területén

 Értékesítési kategóriák
 Elosztási átalánydíj  Elosztási alapdíj  Elosztási alapdíj  Elosztási forgalmi díj

 Ft/MWh  Ft/év  Ft/m3/h/év  Ft/MWh

 Gázmérővel nem rendelkező felhasználó 1 068,59

 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású 

gázmérővel rendelkező felhasználó

9 192 336,96

 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges 

kapacitású gázmérővel rendelkező 

felhasználó

14 071 66,40

f ) Elosztási díjak a Magyar Gázszolgáltató Kft. elosztási területén

 Értékesítési kategóriák

 Elosztási átalánydíj  Elosztási alapdíj  Elosztási alapdíj  Elosztási forgalmi 

díj

 Ft/MWh  Ft/év  Ft/m3/h/év  Ft/MWh

 Gázmérővel nem rendelkező felhasználó 1 174,52

 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású 

gázmérővel rendelkező felhasználó

9 192 492,42

 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges 

kapacitású gázmérővel rendelkező 

felhasználó

14 633 147,35

 2.  Tárolási díjak

Kitárolási díj: 18,65 Ft/MWh

Betárolási díj: 123,02 Ft/MWh

A tárolói kapacitásdíj kiszámítása a következő képlet alapján történik:

ahol:

TM: tárolói kapacitásdíj (Ft/kWh/év)

M: a rendszerhasználó tárolói mobil lekötése (kWh)

B: a rendszerhasználó betárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)

K: a rendszerhasználó kitárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)
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IV.   A  rendszerhasználat legmagasabb hatósági díja egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók ellátása 

érdekében történő kapacitás lekötés esetén (általános forgalmi adó nélkül)

 1.  Elosztási díjak

a) Elosztási díjak az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén

 Értékesítési kategóriák

 Elosztási alapdíj  Elosztási 

kapacitásdíj

 Elosztási forgalmi 

díj

 Ft/m3/h/év  Ft/kWh/h/év  Ft/MWh

 20–100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel 

rendelkező felhasználó

23 425 189,25

 100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges  

(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 964–5 264 kWh/h 

kapacitás-lekötési igényű felhasználók

2 404 122,07

 100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel 

rendelkező és 5 264 kWh/h feletti kapacitás-lekötési igényű 

felhasználók

1 137 107,88

b) Elosztási díjak az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén

 Értékesítési kategóriák

 Elosztási alapdíj  Elosztási 

kapacitásdíj

 Elosztási forgalmi 

díj

 Ft/m3/h/év  Ft/kWh/h/év  Ft/MWh

 20–100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel 

rendelkező felhasználó

21 164 189,25

 100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges  

(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 964–5 264 kWh/h 

kapacitás-lekötési igényű felhasználók

2 488 122,07

 100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel 

rendelkező és 5 264 kWh/h feletti kapacitás-lekötési igényű 

felhasználók

955 107,88

c1) Elosztási díjak az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. elosztási területén

 Értékesítési kategóriák

 Elosztási alapdíj  Elosztási 

kapacitásdíj

 Elosztási forgalmi 

díj

 Ft/m3/h/év  Ft/kWh/h/év  Ft/MWh

 20–100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel 

rendelkező felhasználó

13 405 192,21

 100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges  

(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 964–5 264 kWh/h 

kapacitás-lekötési igényű felhasználók

1 186 129,74

 100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel 

rendelkező és 5 264 kWh/h feletti kapacitás-lekötési igényű 

felhasználók

1 143 129,94

c2) Elosztási átszállítási díj: 75,69 Ft/MWh

d) Elosztási díjak a Főgáz Földgázelosztási Kft., az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft. elosztási területén

 Értékesítési kategóriák

 Elosztási alapdíj  Elosztási 

kapacitásdíj

 Elosztási 

forgalmi díj

 Ft/m3/h/év  Ft/kWh/h/év  Ft/MWh

 20–100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel 

rendelkező felhasználó

14 479 188,96

 100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges  

(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 964–5 264 kWh/h 

kapacitás-lekötési igényű felhasználók

1 078 131,33
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 100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel 

rendelkező és 5 264 kWh/h feletti kapacitás-lekötési igényű 

felhasználók

1 082 121,78

e) Elosztási díjak a  Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft., a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Kft., az  OERG Kft., 

a Csepeli Erőmű Kft. elosztási területén

 Értékesítési kategóriák

 Elosztási alapdíj  Elosztási 

kapacitásdíj

 Elosztási forgalmi 

díj

 Ft/m3/h/év  Ft/kWh/h/év  Ft/MWh

 20–100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel 

rendelkező felhasználó

15 088 196,24

 100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges  

(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 964–5 264 kWh/h 

kapacitás-lekötési igényű felhasználók

1 377 99,11

 100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel 

rendelkező és 5 264 kWh/h feletti kapacitás-lekötési igényű 

felhasználók

1 530 113,56

f ) Elosztási díjak a Magyar Gázszolgáltató Kft. elosztási területén

 Értékesítési kategóriák

 

 Elosztási alapdíj  Elosztási 

kapacitásdíj

 Elosztási forgalmi 

díj

 Ft/m3/h/év  Ft/kWh/h/év  Ft/MWh

 20–100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel 

rendelkező felhasználó

20 369 188,93

 100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges  

(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 964–5 264 kWh/h 

kapacitás-lekötési igényű felhasználók

1 774 118,08

 100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel 

rendelkező és 5 264 kWh/h feletti kapacitás-lekötési igényű 

felhasználók

1 692 103,92

2. Tárolási díjak

Kitárolási díj: 18,65 Ft/MWh

Betárolási díj: 123,02 Ft/MWh

A tárolói kapacitásdíj kiszámítása a következő képlet alapján történik:

ahol:

TM: tárolói kapacitásdíj (Ft/kWh/év)

M: a rendszerhasználó tárolói mobil lekötése (kWh)

B: a rendszerhasználó betárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)

K: a rendszerhasználó kitárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete
a GMO-mentességre utaló jelölésről

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 49. pontjában foglalt felhatalmazás 

alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendeletet kell alkalmazni

a) a GMO-mentes termelésből származó, a végső fogyasztóknak szánt, előrecsomagolt és nem előrecsomagolt

aa) friss, hűtött, fagyasztott hús (a továbbiakban együtt: hús),

ab) friss, hűtött, fagyasztott hal (a továbbiakban együtt: hal),

ac) fogyasztói tej (a továbbiakban: tej),

ad) tojás,

ae) méz és egyéb, étkezési célra szánt méhészeti termékek (a továbbiakban együtt: méhészeti 

termékek),

af ) növények és növényi termékek (a továbbiakban együtt: növényi eredetű termékek), valamint

ag) az aa)–af ) pont szerinti összetevőket tartalmazó élelmiszerek

[a továbbiakban aa)–ag) pontok együtt: GMO-mentes termelésből származó élelmiszerek], valamint

b) a GMO-mentes takarmányok

előállítására, forgalomba hozatalára, jelölésére és ellenőrzésére, továbbá

c) a GMO-mentességre vagy a GMO-mentes termelésből való származásra utaló jelölés (a továbbiakban együtt: 

GMO-mentességre utaló jelölés) csomagoláson, címkén, kísérő okmányon vagy a  végső fogyasztó számára 

elérhetővé tett dokumentumban való alkalmazására.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) átállási idő: a  nem GMO-mentes termelésről a  GMO-mentes termelésre való átmenet időszaka, amelynek 

folyamán a GMO-mentes termelésre vonatkozó előírások alkalmazására kerül sor;

b) GMO: a  géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 2.  § b)  pontja szerinti 

géntechnológiával módosított szervezet;

c) GMO-ból előállított: a  géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 

2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1829/2003/EK 

rendelet) 2. cikk 10. pontja szerinti fogalom;

d) GMO-mentes takarmány: GMO-mentes termelésből származó takarmány;

e) GMO-mentes termelés: e  rendeletben meghatározott előírások alkalmazása a  növénytermesztés, 

állattenyésztés, takarmány- és élelmiszer-előállítás, termelés, feldolgozás, forgalmazás és szállítás során;

f ) GMO segítségével előállított: az  ökológiai termelésről és az  ökológiai termékek címkézéséről és  

a  2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendelet 

(a továbbiakban: 834/2007/EK tanácsi rendelet) 2. cikk v) pontja szerinti fogalom.

 (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl e rendelet alkalmazásában

a) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, valamint

b) a  fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az  1924/2006/EK és az  1925/2006/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a  87/250/EGK bizottsági irányelv, a  90/496/EGK 

tanácsi irányelv, az  1999/10/EK bizottsági irányelv, a  2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,  

a  2002/67/EK és a  2008/5/EK bizottsági irányelv és a  608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

fogalom-meghatározásait is +gyelembe kell venni.


