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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A gazdasági és közlekedési miniszter
43/2006. (VI. 30.) GKM

rendelete

a kedvezményes gázellátás igénybevételérõl  szóló
50/2003. (VIII. 14.) GKM rendelet módosításáról

A föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény
(a továb biak ban: GET) 56.  §-a (2) be kez dé sé nek l) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren -
delem el:

1.  §

A ked vez mé nyes gáz el lá tás igény be vé te lé rõl  szóló
50/2003. (VIII. 14.) GKM ren de let 1. mel lék le te he lyé be
e ren de let mel lék le te lép.

2.  §

(1) Ez a ren de let 2006. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a ked vez mé nyes gáz el lá tás igény be vé te lé rõl  szóló
50/2003. (VIII. 14.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
5/2006. (II. 20.) GKM ren de let.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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Melléklet a 43/2006. (VI. 30.) GKM rendelethez

[1. mel lék let az 50/2003. (VIII. 14.) GKM ren de let hez]

Támogatássávok, az ahhoz tartozó támogatás mértéke áfával

A tá mo ga tás mér té ke

0–51 000 MJ/év fo gyasz tá sig
fo gyasz tá si he lyen ként

Ft/MJ

51 001–102 000 MJ/év
fo gyasz tás kö zött

fo gyasz tá si he lyen ként
Ft/MJ

Ház tar tá si fo gyasz tók ré szé re – a ház tar tá si célú hõ- és táv hõ ter -
me lés, valamint a ház tar tá si mérõ nél kü li fogyasz tók ki vé te lé -
vel – szolgáltatott földgáz

1,054 0,606

Ház tar tá si fo gyasz tók ré szé re ve ze té ken szol gál ta tott propán-
 bután gáz és ezek elegyei

2,403 2,403

Ház tar tá si mérõ nél kü li fo gyasz tók ré szé re szol gál ta tott földgáz 1,054

Ház tar tá si célú hõ- és táv hõ ter me lés
A tá mo ga tás mér té ke

Ft/MJ

Gáz mé rõ(k) név le ges (össz-)tel je sít mé nye 20 m3/órá nál kisebb 0,941

Gáz mé rõ(k) név le ges (össz-)tel je sít mé nye 20–100 m3/óra között 1,063

Gáz mé rõ(k) név le ges (össz-)tel je sít mé nye 100–500 m3/óra között 0,998

Gáz mé rõ(k) név le ges (össz-)tel je sít mé nye 500 m3/óra felett 1,198

Szál lí tó ve ze té ki fo gyasz tók 1,135



A gazdasági és közlekedési miniszter
44/2006. (VI. 30.) GKM

rendelete

az egyes földgáz árakkal, díjakkal kapcsolatos
miniszteri rendeletek módosításáról

A föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény
56.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban, valamint az árak
meg ál la pí tá sá ról  szóló 1990. évi LXXXVII. tör vény
7.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben, valamint mel lék le té ben
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló
96/2003. (XII. 18.) GKM ren de let (a továb biak ban: KR.)
2.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ p) pont tal egé szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„p) utó la gos tel je sít mény díj: az a díj, me lyet a szol gál ta -

tó gáz át adó ál lo má son ként, valamint a 12.  § és 15.  § (4) be -
kez dé se sze rin ti fo gyasz tó adott hó nap ban a –12 °C-nál hi -
de gebb át lag hõ mér sék le tû na pon jo go su lat la nul igény be
vett leg na gyobb – az adott hó nap ban a pót díj fi ze tés alap -
já ul szol gá ló több let tel je sít ménnyel csök ken tett – több let -
tel je sít mény után fi zet. Az utó la gos tel je sít mény díj mér -
téke meg egye zik az adott ár sza bás sze rin ti köz üze mi tel je -
sít mény díj jal.”

2.  §

A KR. 5.  §-a a kö vet ke zõ (5) és (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) A 9.  § (5) be kez dé sé ben és a 20.  § (1) be kez dé sé ben 
sze rep lõ utó la gos tel je sít mény díj össze gét

a) a MJ/h-ban (szál lí tó ve ze té ki és szol gál ta tók ál tal el -
lá tott nem ház tar tá si fo gyasz tók ese té ben), illetve gáz át -
adó ál lo má son ként MJ/nap-ban (szol gál ta tók ese té ben) a
gáz év so rán elõ ször, adott hó nap ban, –12 °C-nál hi de gebb
át lag hõ mér sék le tû na pon jo go su lat la nul igény be vett leg -
na gyobb – az adott hó nap ban a pót díj fi ze tés alap já ul szol -
gá ló több let tel je sít ménnyel csök ken tett – több let tel je sít -
mény, és

b) az e ren de let 1. mel lék le té ben meg ha tá ro zott adott
ár sza bás hoz tar to zó köz üze mi tel je sít mény díj
össze szor zá sá val kell meg ál la pí ta ni.

(6) Az adott hó nap ban, az utó la gos tel je sít mény dí jat a
meg elõ zõ hó nap(ok), –12 °C-nál hi de gebb át lag hõ mér sék -
le tû nap ján jo go su lat la nul igény be vett leg na gyobb több -
let tel je sít mény fe let ti tel je sít mény re kell meg fi zet ni.”

3.  §

A KR. 9.  §-a a kö vet ke zõ (5)–(8) be kez dé sek kel egé -
szül ki:

„(5) A szol gál ta tó (éves vagy havi tel je sít mény-le kö tés
ese tén) a gáz át adó ál lo má son ként le kö tött napi tel je sít -
mény túl lé pé se ese tén, gáz át adó ál lo má son ként – össze -
vont gáz át adó ál lo má sok ese tén össze vont gáz át adó ál lo -
má son ként – kö te les pót dí jat és utó la gos tel je sít mény dí jat
fi zet ni a nagy ke res ke dõ nek. A pót díj az adott hó nap ban,
–12 °C vagy an nál me le gebb át lag hõ mér sék le tû na pon jo -
go su lat la nul igény be vett leg na gyobb több let tel je sít mény
éves vi szont el adói tel je sít mény dí já nak 1,25-sze re se. Az
utó la gos tel je sít mény díj az adott hó nap ban, –12 °C-nál hi -
de gebb át lag hõ mér sék le tû na pon jo go su lat la nul igény be
vett leg na gyobb – az adott hó nap ban a pót díj fi ze tés alap -
já ul szol gá ló több let tel je sít ménnyel csök ken tett – több let -
tel je sít mény éves vi szont el adói tel je sít mény dí ja. A pót díj
és az utó la gos tel je sít mény díj szá mí tás nál a gáz át adó ál lo -
más hoz ren delt mé ré si pon ton mért napi át lag hõ mér sék le -
tet kell figye lembe ven ni. Is mé telt tel je sít mény-túl lé pés
ese tén a pót díj ha von ta is mé tel ten fel szá mí tás ra ke rül. A
pót díj és az utó la gos tel je sít mény díj szá mí tá sá nak alap ja a
le kö tött napi tel je sít mény és a túl lé pés sel érin tett na pon át -
vett gáz mennyi ség tel jes kü lön bö ze te, ahol az érin tett na -
pon át vett gáz mennyi sé get a napi tény fû tõ ér ték kel, a le kö -
tött napi tel je sít mény hõ mennyi sé gét a fe lek kö zöt ti szer -
zõ dés ben rög zí tett tel je sít mény díj-el szá mo lá si fû tõ ér ték -
kel kell figye lembe ven ni. A tel je sít mény túl lé pés el szá mo -
lá sa a gáz át adó ál lo má son mért napi mennyi ség nek a kap -
cso ló dó (el osz tó)rend szer üze mel te tõ je ál tal, a szolgál -
tatóra – az ÜKSZ-ben a szál lí tó ve ze ték ki lé pé si pont ja i ra
vo nat ko zó al lo ká lá si sza bá lyok sze rint – le osz tott napi
mennyi sé gek alap ján tör té nik.

(6) A pót dí jak ki szá mí tá sá nál al kal ma zott, a gáz át adó
ál lo má sok ra és a gáz nap ra vo nat ko zó napi át lag hõ mér sék -
let nek az Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat (a továb biak -
ban: OMSz) ál tal mért és a gáz na pot kö ve tõ nap 9 órá ig
nyil vá nos ság ra ho zott hõ mér sék let ér té ket kell te kin te ni.
Amennyi ben adott hõ mér sék let mé ré si he lyen adott nap ra
vo nat ko zó an nem áll ren del ke zés re át lag hõ mér sék let adat, 
a fe lek az OMSz-t ké rik fel he lyet te sí tõ ér ték meg ál la pí tá -
sá ra. A fe lek meg ál la pod hat nak az át adó ál lo má sok hoz
ren delt hõ mér sék let-mé ré si pon tok te kin te té ben. Meg álla -
po dás hi á nyá ban a pót dí jak ki szá mí tá sá nál a 7. mel lék let
sze rin ti be so ro lást kell al kal maz ni.

(7) A szol gál ta tó ál tal ha von ta be sze dett és ki fi ze tett
pót dí jak, valamint a – –12 °C-nál hi de gebb idõ ben fel me -
rült – több let költ sé gek egyen le ge éves szin ten ki szá mí tás -
ra ke rül. A ne ga tív egyen leg köz vet le nül a kö vet ke zõ gáz -
év ta ri fa-meg ál la pí tás nál, a po zi tív egyen leg a Hi va tal
dön té se alap ján, vagy köz vet le nül a kö vet ke zõ gáz év ta ri -
fa-meg ál la pí tás nál vagy köz ve tet ten a teljesítmény-
 gazdálkodás el vét elõ se gí tõ be ru há zá sok meg va ló sí tá sá -
nál ke rül figye lembevételre.

(8) A föld gáz rend szer hasz ná la ti dí jak meg ál la pí tá sá ról
 szóló 70/2003. (X. 28.) GKM ren de let sze rin ti há ló za ti
vesz te sé get fe de zõ föld gáz mennyi sé get a köz üze mi szol -
gál ta tó a köz üze mi nagy ke res ke dõ tõl szer zi be e ren de let
1. mel lék le té ben sze rep lõ köz üze mi gáz dí jon.”
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4.  §

A KR. 11.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A szol gál ta tó kö te les a fo gyasz tá si igény be je len -
tést, illetve annak eset le ges mó do sí tá sát a nagy ke res ke dõ
felé gáz át adó ál lo má son ként, az ÜKSZ-ben meg ha tá ro zott 
idõ pon tig meg ten ni. En nek el mu lasz tá sa ese tén fo gyasz tá -
si igény be je len tés ként az elõ zõ gáz na pi fo gyasz tá si igény -
be je len tés ér té két kell te kin tet be ven ni. Amennyi ben az
elõ zõ gáz nap ra vo nat ko zó an sincs ér vé nyes fo gyasz tá si
igény be je len tés, a fo gyasz tá si igény be je len tés ér té két az
el szá mo lás szem pont já ból 0-nak (nul la) kell te kin te ni.

(3) Ab ban az eset ben, ha a szol gál ta tó fo gyasz tá si
igény be je len té se el tér a gáz át adón mért – a 4.  § (5) be kez -
dé se alap ján hõ mennyi ség re át szá mí tott – tény le ges gáz -
na pi fo gyasz tás tól, és az ilyen mó don szá mí tott el té rés ab -
szo lút ér té ke meg ha lad ja a fo gyasz tá si igény be je len tés
8%-át, ak kor a 8% fe let ti több let-, illetve alul fo gyasz tás ra
ve tít ve a szol gál ta tó 0,07 Ft/MJ pót dí jat kö te les fi zet ni a
köz üze mi nagy ke res ke dõ ré szé re a köz üze mi gáz díj fi ze -
té sé vel egy ide jû leg.”

5.  §

A KR. 12.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A szál lí tó ve ze té ki ár sza bás ra a 15.  § (4) és (5) be -
kez dé sé ben, a 16.  §-ban, a 18.  §-ban, a 19.  §-ban, valamint
a 20.  § (1), (5) és (6) be kez dé sé ben, to váb bá a 2. mel lék let
II. fe je ze té ben sze rep lõ ár al kal ma zá si fel té te le ket kell al -
kal maz ni az zal, hogy

a) az egy be füg gõ te lep hely re vo nat ko zó ren del ke zé sek 
a szál lí tó ve ze ték rõl el lá tott fo gyasz tók ese té ben a gáz át -
adó ál lo más ra vo nat koz nak,

b) a köz üze mi alap díj jal vagy ilyen dí jat is fi ze tõ fo -
gyasz tók kal kap cso la tos ren del ke zé sek nem al kal maz ha -
tó ak,

c) az éves tel je sít mény-le kö tés be je len té sé nek ha tár -
ide je a gáz évet meg elõ zõ ja nu ár 22-e.”

6.  §

(1) A KR. 19.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A szol gál ta tó az idõ sza kos szer zõ dés kö té si szán dé -
kát ki fe je zõ fo gyasz tó val olyan egye di vagy ál ta lá nos köz -
üze mi szer zõ dést köt het, amely nek alap ján a fo gyasz tó a
téli fo gyasz tá si idõ szak ban csak azok ra a na pok ra fi zet
– nem ház tar tá si – tel je sít mény dí jat, amely na po kon föld -
gázt vé te lez. A nem ház tar tá si tel je sít mény díj össze gét

a) az idõ sza kos fo gyasz tó ál tal a téli fo gyasz tá si idõ -
szak ban le kö tött leg na gyobb tel je sít mény alap ján szá mí -
tott éves tel je sít mény díj 365-öd ré szé nek, és

b) a téli fo gyasz tá si idõ szak tény le ges fo gyasz tá si nap -
ja i nak
az össze szor zá sá val kell meg ál la pí ta ni.

(2) A szol gál ta tó a ki egyen lí tõ szer zõ dés kö té si szán dé -
kát ki fe je zõ fo gyasz tó val olyan egye di vagy ál ta lá nos köz -
üze mi szer zõ dést köt het, amely nek alap ján a fo gyasz tó ki -
egyen lí tõ tel je sít mény után – nem ház tar tá si – tel je sít -
mény dí jat nem fi zet.”

(2) A KR. 19.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki, és egy ide jû leg az ere de ti (3)–(5) be kez dés szá mo zá sa
(4)–(6) be kez dés re vál to zik:

„(3) A szol gál ta tó vagy a köz üze mi nagy ke res ke dõ el -
len õriz he ti (pl. pró ba meg sza kí tás) az (1) és (2) be kez dés
sze rin ti fo gyasz tót, hogy a meg sza kí tá si jog gal ren del ke zõ 
nagy ke res ke dõ vagy szol gál ta tó fel szó lí tá sá ra a fo gyasz tó
ké pes-e a meg sza kít ha tó vé te le zés elõ írt szint jé re való be -
ál lást tel je sí te ni. Amennyi ben a fo gyasz tó a meg sza kí tás ra
való ké pes sé gét bi zo nyí ta ni nem tud ja, a szol gál ta tó
és/vagy köz üze mi nagy ke res ke dõ el uta sít hat ja a fo gyasz tó 
ké ré sét.”

7.  §

A KR. 20.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„20.  § (1) Ha a fo gyasz tó a szer zõ dés ben le kö tött tel je -

sít mény nél órai át lag ban töb bet vé te lez, ez a GET 43.  §-a
(2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján szer zõ dés sze gés nek
mi nõ sül. Az éves vagy havi tel je sít mény-le kö tés sel ren -
del ke zõ fo gyasz tó az egy be füg gõ te lep he lyen le kö tött órai
tel je sít mény túl lé pé se ese tén – egy be füg gõ te lep he lyen -
ként – kö te les pót dí jat és utó la gos tel je sít mény dí jat fi zet ni
a szol gál ta tó nak. A pót díj az adott hó nap ban, –12 °C vagy
an nál me le gebb át lag hõ mér sék le tû na pon jo go su lat la nul
igény be vett leg na gyobb több let tel je sít mény éves köz üze -
mi tel je sít mény dí já nak 1,5-sze re se. Az utó la gos tel je sít -
mény díj az adott hó nap ban, –12 °C-nál hi de gebb át lag hõ -
mér sék le tû na pon jo go su lat la nul igény be vett leg na gyobb
– az adott hó nap ban a pót díj fi ze tés alap já ul szol gá ló több -
let tel je sít ménnyel csök ken tett – több let tel je sít mény éves
köz üze mi tel je sít mény dí ja. Is mé telt tel je sít mény-túl lé pés
ese tén a pót díj ha von ta is mé tel ten fel szá mí tás ra ke rül.

(2) A pót dí jak ki szá mí tá sá nál al kal ma zott, adott gáz át -
adó ál lo más ra vo nat ko zó napi át lag hõ mér sék let nek az
OMSz ál tal mért és a gáz na pot kö ve tõ nap 9 órá ig nyil vá -
nos ság ra ho zott hõ mér sék let ér té ket kell te kin te ni.
Amennyi ben adott hõ mér sék let mé ré si he lyen adott nap ra
vo nat ko zó an nem áll ren del ke zés re át lag hõ mér sék let adat, 
a fe lek az OMSz-t ké rik fel he lyet te sí tõ ér ték meg ál la pí tá -
sá ra. A fe lek meg ál la pod hat nak a hõ mér sék let-mé ré si
pon tok te kin te té ben. Meg álla po dás hi á nyá ban a pót dí jak
ki szá mí tá sá nál a 7. mel lék let sze rin ti be so ro lást kell al kal -
maz ni.

(3) Az 500 m3/h fe let ti le kö tés sel ren del ke zõ fo gyasz tó
(a szál lí tó ve ze ték rõl köz vet le nül el lá tott fo gyasz tó ki vé te -
lé vel) a fo gyasz tá si igény be je len tést a szol gál ta tó ré szé re
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egy be füg gõ te lep he lyen ként a gáz na pot meg elõ zõ nap
07.00 h-ig kö te les meg ad ni. A fo gyasz tó a fo gyasz tá si
igény be je len tést a gáz na pot meg elõ zõ nap 18.00 h-ig mó -
do sít hat ja.

(4) A szál lí tó ve ze ték rõl köz vet le nül el lá tott fo gyasz tó a
fo gyasz tá si igény be je len tést a gáz na pot meg elõ zõ nap
08.00 h-ig, annak eset le ges mó do sí tá sát a gáz na pot meg -
elõ zõ nap 20.00 h-ig kö te les el vé gez ni.

(5) A köz vi lá gí tá si célú fo gyasz tás el szá mo lá sa ese tén a
köz te rü le te ket meg vi lá gí tó be ren de zé sek kar ban tar tá si és
fenn tar tá si költ sé ge i nek meg fi ze té se te kin te té ben kü lön
meg ál la po dást kell köt ni (be le ért ve a vi lá gí tó tes tek pót lá -
sá nak és cse ré jé nek a költ sé ge it is).

(6) En nek az ár sza bás nak a to váb bi ár al kal ma zá si fel té -
te le it a 2. mel lék let II. szá mú fe je ze te tar tal maz za az zal a
ki té tel lel, hogy a meg sza kít ha tó ság ra vo nat ko zó szer zõ -
dés sel ren del ke zõ fo gyasz tó meg sza kít ha tó tel je sít mé nyé -
re ér te lem sze rû en al kal maz ni kell a 19.  § (1)–(2) be kez dé -
se i ben fog lalt ren del ke zé se ket is.”

8.  §

A KR. 20/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„20/A. § (1) Ha a 20.  § (3) be kez dé se sze rin ti fo gyasz tó
nem ren del ke zik olyan mé rõ be ren de zés sel, amely meg fe -
lel a nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí tott fo gyasz tók gáz mé rõi 
szá má ra az ÜKSZ-ben elõ írt kö ve tel mé nyek nek, ak kor
e fo gyasz tó szá má ra az el osz tó, illetve a szál lí tó kö te les
– e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 90 na pon be lül – té rí -
tés men te sen mé rõt biz to sí ta ni.

(2) Ab ban az eset ben, ha a 20.  § (3) be kez dé se sze rin ti
fo gyasz tó fo gyasz tá si igény be je len té se el tér a köb mé ter -
ben mért és gáz tech ni kai nor mál ál la pot ra át szá mí tott tér -
fo ga tú szol gál ta tott (át vett) gáz mennyi ség tõl, és az ilyen
mó don szá mí tott el té rés ab szo lút ér té ke meg ha lad ja a fo -
gyasz tá si igény be je len tés 8%-át, ak kor a 8% fe let ti több -
let-, illetve alul fo gyasz tás ra ve tít ve a 20.  § (3) be kez dés
sze rin ti fo gyasz tó 0,07 Ft/MJ pót dí jat kö te les fi zet ni a köz -
üze mi szol gál ta tó vagy köz üze mi nagy ke res ke dõ ré szé re.

(3) Hõ mennyi ség re tör té nõ át szá mí tás kor a szál lí tó ve -
ze té ki fo gyasz tó ese té ben az adott gáz na pon, adott gáz át -
adó ál lo más ra vo nat ko zó napi át la gos fû tõ ér té ket, egyéb
eset ben a mé ré si idõ szak ra hi te les mé rõ esz köz zel meg ha -
tá ro zott – adott gáz át adó ál lo más ra, te le pü lés re vo nat ko -
zó – át la gos fû tõ ér té ket kell figye lembe ven ni (MJ/m3).

(4) Azon na pok ese té ben, ami kor a fo gyasz tá si igény be -
je len tés tõl való el té rés oka a 19.  § (3) be kez dé se sze rin ti
meg sza kí tás, a meg sza kít ha tó ka te gó ri á ban át vett mennyi -
ség re vo nat ko zó an az el szá mo lan dó összeg nagy sá ga
0 (nul la).

(5) A fo gyasz tá si igény be je len tés el mu lasz tá sa ese tén
fo gyasz tá si igény be je len tés ként az elõ zõ gáz nap ra meg -
adott ér té ket kell te kin tet be ven ni. Amennyi ben az elõ zõ
gáz nap ra vo nat ko zó an sincs ér vé nyes fo gyasz tá si igény -

be je len tés, a fo gyasz tá si igény be je len tés ér té két az el szá -
mo lás szem pont já ból 0-nak (nul la) kell te kin te ni.”

9.  §

(1) A KR. 22.  §-ának (3) és (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az el len szol gál ta tás-men tes szer zõ dés mó do sí tá si
kö te le zett ség a nagy ke res ke dõt csak a ki lé põ fo gyasz tó ki -
lé pé sé vel köz vet le nül kap cso lat ba hoz ha tó mó do sí tá sok
mér té ké ig ter he li.

(4) Ha a ki lé põ fo gyasz tó a köz üze mi szer zõ dé sét fel -
mond ja, a szol gál ta tó leg fel jebb a ki lé põ fo gyasz tó ál tal
(köz üze mi fo gyasz tó ként) az ak tu á lis gáz év ben igény be
vett leg na gyobb tel je sít mény át szá mí tott ér té ké vel csök -
kent he ti sa ját tel je sít mény-le kö té sét. Ezt, valamint a
(2) be kez dés sze rin ti át szá mí tást az ÜKSZ-ben – a szál lí tó -
ve ze ték ki adá si pont já ra – meg ha tá ro zott csúcskihaszná -
lási óra szám mal kell el vé gez ni.”

(2) A KR. 22.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(6) A szol gál ta tó a tel je sít mény le kö té sét tá jé koz ta tá sul 
MJ/h-ban is kö te les meg ad ni az e ren de let 2. mel lék let
1.1. pont já nak elsõ mon da tá ban meg ha tá ro zott idõ pon tig.
A fen ti tel je sít mény le kö tés meg adá sá hoz fel hasz nál ha tó,
tá jé koz ta tó jel le gû vi szont el adói tel je sít mény díj mér té ke
451 Ft/MJ/h. Ezen tel je sít mény le kö tés meg adá sá nak – az
adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gen túl me nõ en – sem mi lyen
to váb bi jog kö vet kez mé nye nincs.”

(3) A KR. 22.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) A GET 36.  §-ának (8) be kez dé se alap ján a köz -
üzem be vissza té rõ fo gyasz tó a köz üze mi gáz díj meg fi ze té -
se mel lett a rá vo nat ko zó ár sza bás sze rin ti köz üze mi gáz díj 
5%-át kö te les fel emelt díj ként szer zõ dés sze rin ti üte me -
zés sel meg fi zet ni a köz üze mi nagy ke res ke dõ, illetve a
köz üze mi szol gál ta tó ré szé re a kö vet ke zõ év jú ni us 30-ig.
A fel emelt dí jas ér té ke sí tés rõl a köz üze mi szol gál ta tó té te -
les nyil ván tar tást ve zet. A köz üze mi szol gál ta tó a be sze -
dett 5%-os fel emelt dí jat a vi szont el adói gáz díj jal együtt
kö te les a nagy ke res ke dõ ré szé re meg fi zet ni.”

10.  §

A KR. 23.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az e ren de let 1. mel lék le té nek
a) I.2. és II. – ki vé ve II.1.C) – pont já ban meg ha tá ro zott

gáz dí ja kat a ren de let ha tály ba lé pé se utá ni elsõ – a 7.  § sze -
rin ti sza bá lyok nak meg fe le lõen meg ál la pí tott – elszámo -
lásnál,

b) I.2. és II. pont já ban meg ha tá ro zott alap-, illetve tel -
je sít mény dí ja kat, valamint a II.1.C) pont ban meg ha tá ro -
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zott dí jat a ren de let ha tály ba lé pé se utá ni – tel jes nap tá ri
hó nap ra vo nat ko zó – elsõ ki bo csá tott szám lá ban
kell ha tó sá gi leg ma ga sabb ár ként al kal maz ni.”

11.  §

(1) A KR. 1. mel lék le te he lyé be e ren de let 1. mel lék le te
lép.

(2) A KR. 2. mel lék le te e ren de let 2. mel lék le te sze rint
mó do sul.

12.  §

(1) A föld gáz rend szer hasz ná la ti dí jak meg ál la pí tá sá ról
 szóló 70/2003. (X. 28.) GKM ren de let (a továb biak -
ban: RR.) 2.  §-a (2) be kez dé sé nek aaf) al pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban
a) át adás-át vé te li pont
aa) a szál lí tó ve ze ték]
„aaf) ha zai ter me lé si be táp lá lá si pont jai,”

(2) Az RR. 2.  §-a (2) be kez dé sé nek k) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„k) há ló za ti vesz te ség: a föld gáz szál lí tás, -el osz tás és

-tá ro lás so rán be kö vet ke zõ vesz te ség;”

(3) Az RR. 2.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ z) pont -
tal egé szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„z) utó la gos tel je sít mény díj: az a díj, ame lyet a 4.  §

(4) be kez dé sé nek a)–c) és e) pont ja i ban meg ha tá ro zott
hoz zá fé rés re jo go sult az adott hó nap ban –12 °C-nál hi de -
gebb át lag hõ mér sék le tû na pon jo go su lat la nul igény be vett 
leg na gyobb – az adott hó nap ban a pót díj fi ze tés alap já ul
szol gá ló több let tel je sít ménnyel csök ken tett – több let tel je -
sít mény után fi zet. Az utó la gos tel je sít mény díj mér té ke
meg egye zik az adott ár sza bás sze rin ti szál lí tá si tel je sít -
mény dí jak kal.”

13.  §

Az RR. 7.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A szál lí tói, tá ro lói és elosz tói en ge dé lyes a há ló za ti
vesz te sé get fe de zõ föld gáz mennyi sé get leg fel jebb a föld -
gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 96/2003.
(XII. 18.) GKM ren de let 1. mel lék le té ben sze rep lõ köz -
üze mi gáz dí jon sze rez he ti be.”

14.  §

(1) Az RR. 1. mel lék le te he lyé be e ren de let 3. mel lék le te
lép.

(2) Az RR. 3. mel lék le te e ren de let 4. mel lék le te sze rint
mó do sul.

(3) Az RR. e ren de let 5. mel lék le té vel meg ál la pí tott
7. mel lék let tel egé szül ki.

15.  §

A föld gáz ár sza bá lyo zá sá nak ke re te i rõl  szóló 105/2005. 
(XII. 19.) GKM ren de let 2. mel lék le te e ren de let 6. mel lék -
le te sze rint mó do sul.

16.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 9.  §-ának (2) be kez dé se és 11.  §-ának
(1) be kez dé se 2006. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba.

(3) E ren de let 1. mel lék le té vel meg ál la pí tott KR. 1. mel -
lék le te I.1. pont já ban sze rep lõ dí ja kat a 11.  § (1) be kez dé se 
ha tály ba lé pé sé nek elsõ tel jes gáz nap já tól kell ha tó sá gi
leg ma ga sabb ár ként al kal maz ni.

(4) E ren de let 1. mel lék le té vel meg ál la pí tott KR. 1. mel -
lék le té nek

a) I.2. és II. – ki vé ve II.1.C) – pont já ban meg ha tá ro zott
gáz dí ja kat a 11.  § (1) be kez dé sé nek ha tály ba lé pé se utá ni
elsõ – a KR. 7.  §-a sze rin ti sza bá lyok nak meg fele lõen
meg ál la pí tott – el szá mo lás nál,

b) I.2. és II. pont já ban meg ha tá ro zott alap-, illetve tel -
je sít mény dí ja kat, valamint a II.1.C) pont ban meg ha tá ro -
zott dí jat a 11.  § (1) be kez dé sé nek ha tály ba lé pé se utá ni
– tel jes nap tá ri hó nap ra vo nat ko zó – elsõ ki bo csá tott
szám lá ban

kell ha tó sá gi leg ma ga sabb ár ként al kal maz ni.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti:

a) a KR. 20/B.  §-a és a 6. mel lék le te,
b) az RR. 1.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont ja, 2.  §-a

(2) be kez dé sé nek aac) al pont ja, 2.  §-a (2) be kez dé sé nek
w) pont ja, 4.  §-ának (9) és (10) be kez dé se és 9.  §-ának
(1) be kez dé se,

c) a föld gáz rend szer hasz ná la ti dí jak meg ál la pí tá sá ról
 szóló 70/2003. (X. 28.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 
108/2003. (XII. 29.) GKM ren de let 3.  §-ának (2) bekez -
dése,

d) a föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló
96/2003. (XII. 18.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
89/2004. (VI. 26.) GKM ren de let 9.  §-ának (2) be kez dé se,
14.  §-a, 15.  §-ának (1) be kez dé se,

e) a föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló
96/2003. (XII. 18.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
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139/2004. (XII. 16.) GKM ren de let 2. §-ának (1) és (2) be -
kez dé se, 3–6.  §-ai, 7.  §-ának (3) be kez dé se,

f) a föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló
96/2003. (XII. 18.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
52/2005. (VI. 29.) GKM ren de let 1.  §-a,

g) a föld gáz ár sza bá lyo zá sá nak ke re te i rõl  szóló
105/2005. (XII. 19.) GKM ren de let 1.  §-ának e) pont já ban
a „köz üze mi el lá tás ér de ké ben” szö veg rész,

h) a föld gáz rend szer hasz ná la ti dí jak meg ál la pí tá sá ról
 szóló 70/2003. (X. 28.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 

107/2005. (XII. 19.) GKM ren de let 1.  §-ának (1) be kez dé -
se, valamint 1. mel lék le te.

(6) A KR. 5/A.  §-a, valamint a föld gáz köz üze mi dí ja i -
nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 96/2003. (XII. 18.) GKM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 108/2005. (XII. 19.) GKM ren -
de let 1.  §-ának (1) be kez dé se, 2.  §-a, to váb bá mel lék le te
2006. au gusz tus 1-jén ha tá lyát vesz ti.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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1. melléklet a 44/2006. (VI. 30.) GKM rendelethez

[1. mel lék let a 96/2003. (XII. 18.) GKM ren de let hez]

A földgáz közüzemi legmagasabb díjai (ÁFA és a fogyasztókat közvetlenül terhelõ egyéb adók nélkül)

Sor-
szám

Ár sza bás Érin tett vá sár lói kör

Köz üze mi
tel je sít mény dí jak

(éves)

Köz üze mi (szolgál tatói)
alap dí jak

(éves)
Köz üze mi
gáz dí jak

Ft/MJ

Viszont -
eladói

díj ked vez -
mény
Ft/MJFt/MJ/nap Ft/MJ/h Ft Ft/m3/h

I. Nagy ke res ke dõi ár sza bá sok

I.1 Vi szont el adói szol gál ta tók 22,39 1,959 0,335

I.2 Szál lí tó ve ze té ki szál lí tó ve ze té ki fo -
gyasz tók

730 1,920

II. Szol gál ta tói ár szabások

II.1 Ház tar tá si Ház tar tá si fo gyasz tók

A) <20 m3/h gáz mé rõ vel
ren del ke zõk

4 560 2,393

B) >20 m3/h gáz mé rõ vel
ren del ke zõk

13 140 2,259

C) Gáz mé rõ vel nem ren -
del ke zõk

2,475

II.2 Nem ház tar tá si Nem ház tar tá si fo -
gyasz tók

A) <20 m3/h gáz mé rõ vel
ren del ke zõk

4 560 2,393

B) 20–100 m3/h gáz mé -
rõ vel ren del ke zõk

13 140 2,259

C) 101–500 m3/h tel je sít -
mény le kö tés

1 000 2,002

D) >500 m3/h tel je sít -
mény le kö tés

1 000 1,985
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2. melléklet a 44/2006. (VI. 30.) GKM rendelethez

A földgáz közüzemi díjainak megállapításáról  szóló 96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet 2. mellékletének
módosítása

1. A KR. 2. mel lék le te I. pont já nak 1.3. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ al pont lép:

„1.3. Azon gáz át adó kon, me lye ken a téli fo gyasz tá si idõ szak ra le kö tött tel je sít mény ki sebb, mint a téli fo gyasz tá si
idõ sza kon kí vü li idõ szak ra le kö tött tel je sít mény, a téli fo gyasz tá si idõ sza kon kí vü li idõ szak ra le kö tött tel je sít mény a
gáz évet meg elõ zõ má jus 31-ig – az ere de ti be je len tés hez ké pest 10%-os ha tá ron be lül – mó do sít ha tó, illetve ki zá ró lag
no vem ber hó nap ra vo nat ko zó an ok tó ber 15-ig 0-ra (nul lá ra) csök kent he tõ. A ki zá ró lag no vem ber hó nap ra tör té nõ tel je -
sít mény csök ken tés nem érin ti az 1.2. pont sze rin ti tel je sít mény díj-szá mí tást.”

2. A KR. 2. mel lék le te I. pont já nak 1.4–1.7., valamint 2.8–2.10. al pont jai tör lés re ke rül nek.

3. A KR. 2. mel lék le te II. pont já nak 1.3. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ al pont lép:

„1.3. A fo gyasz tó ál tal le köt ni kí vánt leg na gyobb órai tel je sít mé nyek jog ha tá lyos be je len té sét a gáz évet meg elõ zõ ja -
nu ár 7-ig kell meg ten ni, amely be je len tést a 2.  § (2) be kez dé sé nek n) pont ja sze rin ti fo gyasz tó, a téli idõ sza kon kí vü li
idõ szak ra vo nat ko zó an, a gáz évet meg elõ zõ má jus 31-ig – az ere de ti be je len tés hez ké pest 10%-os ha tá ron be lül – mó do -
sít hat. A 2.  § (2) be kez dé sé nek n) pont ja sze rin ti fo gyasz tó ki zá ró lag no vem ber hó nap ra vo nat ko zó an ok tó ber 15-ig 0-ra
(nul lá ra) csök kent he ti a téli idõ sza kon kí vü li idõ szak ra vo nat ko zó tel je sít mé nyét, amely csök ken tés nem érin ti az
1.1. pont sze rin ti tel je sít mény díj-szá mí tást.”

4. A KR. 2. mel lék le te II. pont já nak 1.6. és 2.8. al pont jai tör lés re ke rül nek.

3. melléklet a 44/2006. (VI. 30.) GKM rendelethez

[1. mel lék let a 70/2003. (X. 28.) GKM ren de let hez]

A földgáz rendszerhasználat (legmagasabb) hatósági díjai (ÁFA nélkül)

1. Szál lí tá si díj rend szer

Szál lí tá si dí jak

Szál lí tá si tel je sít mény díj

Szál lí tá si
for gal mi díj

(Ft/m3)

Az e ren de let 2.  § (2) be kez dé sé nek

aaa) és
aab) pont jai

(ki lé pé si 
pon tok)

aad) pont ja
(HAG be lé pé si

pont)

aae) pont ja
(Be reg da róc

be lé pé si pont)

aaf) pont ja
(ter me lõi 

be lé pé si pont)

acb) pont ja
(tá ro lói be lé pé si

pont)

sze rin ti át adá si-át vé te li pon tok ra vo nat ko zó an fi ze ten dõ

Az e ren de let 4.  § (4) be -
kez dé sé nek b)–e) pont ja i -
ban meg ha tá ro zott
hoz zá fé rés re jo go sul tak
 által fi ze ten dõ (Ft/m3/h/év)

2 291 7 518 7 518 7 518 7 518

0,865
Az e ren de let 4.  § (4) be -
kez dé sé nek a) pont já ban
meg ha tá ro zott hoz zá fé rés re
jo go sult ál tal fi ze ten dõ
(Ft/m3/nap/év)

97,43 319,2 319,2 319,2 319,2
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2. El osz tá si díj rend szer

Díj fi ze tés re kö te le zett rend szerhasz ná lók

El osz tá si 
áta lány díj

El osz tá si 
alap díj

El osz tá si 
alap díj

El osz tá si 
tel je sít mény díj

El osz tá si 
for gal mi díj

Ft/m3 Ft/év Ft/m3/h/év Ft/m3/h/év Ft/m3

a) Gáz mé rõ vel nem ren del ke zõ
fo gyasz tók

8,893

b) 20 m3/h-nál ki sebb név le ges
tel je sít mé nyû gáz mé rõ vel
ren del ke zõ fogyasztók

4 560 6,318

c) 20–100 m3/h kö zöt ti név le ges 
(össz)tel je sít mé nyû mé rõ vel
ren del ke zõ fogyasztók

5 484 9,271

d) 101–500 m3/h tel je sít mény le -
kö té sû fo gyasz tók

11 892 4,266

e) 500 m3/h fe let ti tel je sít mény
le kö té sû fo gyasz tók

11 892 0,420

3. Tá ro lá si díj rend szer

a)

Be tá ro lá si díj
Ft/m3

Ki tá rolási díj
Ft/m3

1,160 0,382

b) A tá ro lói mo bil díj és a tá ro lói csúcs díj ki szá mí tá sa a kö vet ke zõ kép le tek alap ján tör té nik:
(i)  TM = 4,8 × cm0,48 Ft/m3

(ii) TCS = 224,7 × cm0,48 Ft/m3/nap/év

ahol

TM: tá ro lói mo bil díj (Ft/m3)
TCS: tá ro lói csúcs díj (Ft/m3/nap/év)
cm = 100 × cs/m
cm: a hoz zá fé rés re jo go sult 100 Mm3-re ve tí tett csúcs/mo bil le kö té se
cs: a hoz zá fé rés re jo go sult tá ro lói csúcs le kö té se (m3/nap)
m: a hoz zá fé rés re jo go sult tá ro lói mo bil le kö té se (m3)

4. melléklet
a 44/2006. (VI. 30.) GKM rendelethez

A földgáz rendszerhasználati díjak
megállapításáról  szóló 70/2003. (X. 28.)

GKM rendelet 3. mellékletének módosítása

1. Az RR. 3. mel lék le te 1. pont já nak 1.1.12. és
1.1.13. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ al pon tok lép nek:

[1.1. Ál ta lá nos sza bá lyok]

„1.1.12. A 4.  § (4) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ne ve -
zett hoz zá fé rés re jo go sult az át adá si-át vé te li pon ton ként
le kö tött napi tel je sít mény 1%-nál na gyobb mér té kû túl lé -
pé se ese tén – át adá si-át vé te li pon ton ként – kö te les pót dí jat 
és utó la gos tel je sít mény dí jat fi zet ni a szál lí tó nak. A pót díj
az adott hó na pon be lül, –12 °C vagy an nál me le gebb át lag -
hõ mér sék le tû na pon jo go su lat la nul igény be vett leg na -

gyobb több let tel je sít mény éves szál lí tá si tel je sít mény dí já -
nak 1,5-sze re se. Az utó la gos tel je sít mény díj az adott hó na -
pon be lül, –12 °C-nál hi de gebb át lag hõ mér sék le tû na pon
jo go su lat la nul igény be vett leg na gyobb – az adott hó nap -
ban a pót díj fi ze tés alap já ul szol gá ló több let tel je sít -
ménnyel csök ken tett – több let tel je sít mény éves szál lí tá si
tel je sít mény dí ja. A be lé pé si pon tok ese té ben az or szá gos
napi át lag hõ mér sék le tet, ki lé pé si pon tok ese té ben a ki lé -
pé si pont hoz ren delt mé ré si pon ton mért napi át lag hõ mér -
sék le tet kell figye lembe ven ni. Is mé telt tel je sít mény-túl lé -
pés ese tén a pót díj ha von ta is mé tel ten fel szá mí tás ra ke rül.
Utó la gos tel je sít mény dí jat csak a meg elõ zõ hó nap(ok)ban, 
–12 °C-nál hi de gebb na pon jo go su lat la nul igény be vett
több let tel je sít mény fe let ti tel je sít mény re kell meg fi zet ni.
A tel je sít mény-túl lé pé si pót díj és utó la gos tel je sít mény díj
szá mí tá sá nak alap ja a gáz tech ni kai nor mál ál la pot ra át szá -
mí tott föld gáz köb mé ter ben le kö tött napi tel je sít mény és a



túl lé pés sel érin tett na pon át vett – köb mé ter ben mért – gáz -
mennyi ség tel jes kü lön bö ze te. A tel je sít mény-túl lé pés el -
szá mo lá sa a 2.  § (2) be kez dés aad), aae), aaf) és acb) pont
sze rin ti át adá si-át vé te li pon ton mért napi mennyi ség nek a
hoz zá fé rés re jo go sult ra – az ÜKSZ-ben a szál lí tó ve ze ték
be lé pé si pont ja i ra vo nat ko zó al lo ká lá si sza bá lyok sze rint – 
le osz tott napi mennyi sé gek alap ján tör té nik. A tel je sít -
mény-túl lé pés el szá mo lá sa a 2.  § (2) be kez dés aaa) és
aab) pon tok sze rin ti át adá si-át vé te li pon ton mért napi
mennyi ség nek a kap cso ló dó (el osz tó)rend szer üze mel te tõ -
je ál tal, a hoz zá fé rés re jo go sult ra – az ÜKSZ-ben a szál lí -
tó ve ze ték ki lé pé si pont ja i ra vo nat ko zó al lo ká lá si sza bá -
lyok sze rint – le osz tott napi mennyi sé gek alap ján tör té nik.
Az el szá mo lás hoz szük sé ges ada tok rög zí té sé nek, át adá -
sá nak mód ját az ÜKSZ tar tal maz za.

1.1.13. A 4.  § (4) be kez dé sé nek b)–c) és e) pont ja i ban
meg ne ve zett hoz zá fé rés re jo go sult az át adá si-át vé te li pon -
ton ként le kö tött órai tel je sít mény 1%-nál na gyobb mér té -
kû túl lé pé se ese tén – át adá si-át vé te li pon ton ként – kö te les
pót dí jat és utó la gos tel je sít mény dí jat fi zet ni a szál lí tó nak.
A pót díj az adott hó na pon be lül, –12 °C vagy an nál me le -
gebb át lag hõ mér sék le tû na pon jo go su lat la nul igény be vett 
leg na gyobb több let tel je sít mény éves szál lí tá si tel je sít -
mény dí já nak 1,5-sze re se. Az utó la gos tel je sít mény díj az
adott hó na pon be lül, –12 °C-nál hi de gebb át lag hõ mér sék -
le tû na pon jo go su lat la nul igény be vett leg na gyobb – az
adott hó nap ban a pót díj fi ze tés alap já ul szol gá ló több let -
tel je sít ménnyel csök ken tett – több let tel je sít mény éves
szál lí tá si tel je sít mény dí ja. A be lé pé si pon tok ese té ben az
or szá gos napi át lag hõ mér sék le tet, ki lé pé si pon tok ese té -
ben a ki lé pé si pont hoz ren delt mé ré si pon ton mért napi át -
lag hõ mér sék le tet kell figye lembe ven ni. Is mé telt tel je sít -
mény-túl lé pés ese tén a pót díj ha von ta is mé tel ten fel szá mí -
tás ra ke rül. Utó la gos tel je sít mény dí jat csak a meg elõ zõ
hó nap(ok)ban, –12 °C-nál hi de gebb na pon jo go su lat la nul
igény be vett több let tel je sít mény fe let ti tel je sít mény re kell
meg fi zet ni a szál lí tó nak. A tel je sít mény-túl lé pé si pót díj és
utó la gos tel je sít mény díj szá mí tá sá nak alap ja a gáz tech ni -
kai nor mál ál la pot ra át szá mí tott föld gáz köb mé ter ben le -
kö tött órai tel je sít mény és a túl lé pés sel érin tett órá ban
– köb mé ter ben mért – át vett gáz mennyi ség tel jes kü lön bö -
ze te. A tel je sít mény-túl lé pés el szá mo lá sa a 2.  § (2) be kez -
dés aad), aae), aaf) és acb) pon tok sze rin ti át adá si-át vé te li
pon ton mért órai mennyi ség nek a hoz zá fé rés re jo go sult ra
– az ÜKSZ-ben a szál lí tó ve ze ték be lé pé si pont ja i ra vo nat -
ko zó al lo ká lá si sza bá lyok sze rint – le osz tott órai mennyi -
sé gek alap ján tör té nik. A tel je sít mény-túl lé pés el szá mo lá -
sa a 2.  § (2) be kez dés aaa) és aab) pon tok sze rin ti át adá -
si-át vé te li pon ton mért órai mennyi ség nek a kap cso ló dó
(el osz tó)rend szer üze mel te tõ je ál tal, a hoz zá fé rés re jo go -
sult ra – az ÜKSZ-ben a szál lí tó ve ze ték ki lé pé si pont ja i ra
vo nat ko zó al lo ká lá si sza bá lyok sze rint – le osz tott órai
mennyi sé gek alap ján tör té nik. Az el szá mo lás hoz szük sé -
ges ada tok rög zí té sé nek, át adá sá nak mód ját az ÜKSZ tar -
tal maz za.”

2. Az RR. 3. mel lék le té nek 1. pont ja a kö vet ke zõ
1.1.14–1.1.18. al pon tok kal egé szül ki:

[1.1. Ál ta lá nos sza bá lyok]

„1.1.14. A ki lé pé si pon tok ra vo nat ko zó pót dí jak ki szá -
mí tá sá nál al kal ma zott napi át lag hõ mér sék let az OMSz ál -
tal mért és a gáz na pot kö ve tõ nap 9 órá ig nyil vá nos ság ra
ho zott hõ mér sék let ér ték. Amennyi ben adott hõ mér sék let -
mé ré si he lyen adott nap ra vo nat ko zó an nem áll ren del ke -
zés re át lag hõ mér sék let adat, a fe lek az OMSz-t ké rik fel
he lyet te sí tõ ér ték meg ál la pí tá sá ra. A fe lek meg ál la pod hat -
nak a ki lé pé si pon tok hoz ren delt hõ mér sék let-mé ré si pon -
tok te kin te té ben. Meg álla po dás hi á nyá ban a pót dí jak ki -
szá mí tá sá nál a 7. mel lék let sze rin ti be so ro lást kell al kal -
maz ni.

1.1.15. A 4.  § (4) be kez dés a)–c) és e) pont ja i ban meg -
ne ve zett hoz zá fé rés re jo go sul tak ál tal fi ze ten dõ utó la gos
tel je sít mény díj össze gét

a) a gáz év so rán elõ ször, adott hó nap ban, –12 °C-nál
hi de gebb át lag hõ mér sék le tû na pon jo go su lat la nul igény be 
vett leg na gyobb – a pót díj fi ze tés alap já ul szol gá ló több -
let tel je sít ménnyel csök ken tett – több let tel je sít mény, és

b) az e ren de let 1. mel lék le té nek 1. pont já ban meg ha tá -
ro zott szál lí tá si tel je sít mény díj

össze szor zá sá val kell meg ál la pí ta ni.

1.1.16. Az adott hó nap ban, az utó la gos tel je sít mény dí -
jat a 4.  § (4) be kez dés a)–c) és e) pont ja i ban meg ne ve zett
hoz zá fé rés re jo go sul tak nak a meg elõ zõ hó nap, –12 °C-nál
hi de gebb át lag hõ mér sék le tû nap ján jo go su lat la nul igény -
be vett leg na gyobb több let tel je sít mény fe let ti tel je sít -
mény re kell meg fi zet ni.

1.1.17. A 4.  § (4) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ne ve -
zett hoz zá fé rés re jo go sult ál tal ha von ta, a köz üze mi díj -
ren de let vo nat ko zó ren del ke zé sei alap ján be sze dett és ki fi -
ze tett pót dí jak, valamint a – –12 °C-nál hi de gebb idõ ben,
több let ér té ke sí tés  miatt fel me rült – több let költ ség egyen -
le ge éves szin ten ki szá mí tás ra ke rül. A ne ga tív egyen leg
köz vet le nül a kö vet ke zõ ta ri fa-meg ál la pí tás nál, a po zi tív
egyen leg a Hi va tal dön té se alap ján, vagy köz vet le nül a kö -
vet ke zõ ta ri fa-meg ál la pí tás nál vagy köz ve tet ten a tel je sít -
mény-gaz dál ko dás el vét elõ se gí tõ be ru há zá sok meg va ló -
sí tá sá nál ke rül figye lembevételre.

1.1.18. A szál lí tó ál tal ha von ta be sze dett pót dí jak,
valamint a – –12 °C-nál hi de gebb idõ ben, több let ér té ke sí -
tés  miatt fel me rült – több let költ ség egyen le ge éves szin ten
ki szá mí tás ra ke rül. A ne ga tív egyen leg köz vet le nül a kö -
vet ke zõ ta ri fa-meg ál la pí tás nál, a po zi tív egyen leg a Hi va -
tal dön té se alap ján, vagy köz vet le nül a kö vet ke zõ ta ri -
fa-meg ál la pí tás nál vagy köz ve tet ten a tel je sít mény-gaz -
dál ko dás el vét elõ se gí tõ be ru há zá sok meg va ló sí tá sá nál
ke rül figye lembevételre.”

3. Az RR. 3. mel lék le te 1. pont já nak 1.2.1. és 1.2.2. al -
pont ja i ban az „aac” szö veg ré szek tör lés re ke rül nek.

4. Az RR. 3. mel lék le te 1. pont já nak 1.2.6. és 1.2.7. al -
pont ja he lyé be a kö vet ke zõ al pon tok lép nek:

[1.2. Az éves szál lí tá si tel je sít mény-le kö tés sza bá lyai az
át adá si-át vé te li pon to kon]
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„1.2.6. A pót díj ra és az utó la gos tel je sít mény díj ra vo -
nat ko zó szám lát a szál lí tó a szál lí tá si tel je sít mény díj szám -
lá já val együtt jo go sult ki ál lí ta ni a hoz zá fé rés re jo go sult
szá má ra, aki a pót díj és utó la gos tel je sít mény díj szám lá ját
a szál lí tá si tel je sít mény díj szám lá já val együtt kö te les ki -
egyen lí te ni.

1.2.7. A hoz zá fé rés re jo go sult a le kö tés kor meg adott
havi üte me zés – mely nem azo nos az 1.3. pont sze rin ti havi 
tel je sít mény-le kö tés sel – sze rint fel nem hasz nált le kö tött
szál lí tá si éves tel je sít ményt rész ben vagy egész ben – az
ÜKSZ-ben meg ha tá ro zott mó don – jo go sult – a szál lí tó tá -
jé koz ta tá sa mel lett – fel aján la ni azok ra a hó na pok ra vo nat -
ko zó an, ame lyek ben az át adá si-át vé te li pont leg na gyobb
fo gyasz tá sa nem éri el a le kö tött tel je sít ményt.”

5. Az RR. 3. mel lék le te 1. pont já nak 1.2.8. al pont ja tör -
lés re ke rül.

6. Az RR. 3. mel lék le te 1. pont já nak 1.2.10. al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ al pont lép:

[1.2. Az éves szál lí tá si tel je sít mény-le kö tés sza bá lyai az
át adá si-át vé te li pon to kon]

„1.2.10. A szál lí tó kö te les a köz üze mi nagy ke res ke dõ -
nek a ki lé põ fo gyasz tók  miatt szük sé ges szer zõ dés mó do sí -
tást – el len szol gál ta tás-men te sen – le he tõ vé ten ni a szer zõ -
dé ses év kez de te és a köz üze mi szer zõ dés fel mon dá sá nak
ha tály ba lé pé se kö zöt ti idõ szak ban.”

7. Az RR. 3. mel lék le te 1. pont já nak 1.3.1. al pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ al pont lép:

„1.3.1. Az át adá si-át vé te li pon ton ként le kö tött leg na -
gyobb napi vagy órai tel je sít mé nyek jog ha tá lyos be je len -
té sét az ÜKSZ-ben meg ha tá ro zott idõ pon tig kell meg -
tenni.”

8. Az RR. 3. mel lék le te 1. pont já nak 1.3.3. al pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ al pont lép:

[1.3. A havi szál lí tá si tel je sít mény-le kö tés sza bá lyai az
át adá si-át vé te li pon to kon]

„1.3.3. Az 1.1.12. és 1.1.13. pon tok sze rin ti pót díj ra és
utó la gos tel je sít mény díj ra, valamint az 1.3.2. pont sze rin ti
pót díj ra vo nat ko zó szám lát a szál lí tó a szál lí tá si tel je sít -
mény díj szám lá já val együtt jo go sult ki ál lí ta ni a hoz zá fé -
rés re jo go sult szá má ra, aki a pót dí jak ra és utó la gos tel je sít -
mény díj ra vo nat ko zó szám lá ját a szál lí tá si tel je sít mény díj
szám lá já val együtt kö te les ki egyen lí te ni.”

9. Az RR. 3. mel lék le te 1. pont já nak 1.3.8. al pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ al pont lép:

[1.3. A havi szál lí tá si tel je sít mény-le kö tés sza bá lyai az
át adá si-át vé te li pon to kon]

„1.3.8. A hoz zá fé rés re jo go sult a le kö tött szál lí tói havi
tel je sít ményt rész ben vagy egész ben az ÜKSZ-ben meg -
ha tá ro zott mó don jo go sult – a szál lí tó tá jé koz ta tá sa
 mellett – fel aján la ni azok ra a hó na pok ra vo nat ko zó an,
ame lyek ben az át adá si-át vé te li pon ton a leg na gyobb fo -
gyasz tás nem éri el a le kö tött tel je sít ményt.”

10. Az RR. 3. mel lék le te 1. pont já nak 1.4.1. al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ al pont lép:

[1.4. A napi szál lí tá si tel je sít mény-le kö tés sza bá lyai az
át adá si-át vé te li pon to kon]

„1.4.1. Az át adá si-át vé te li pon ton ként le kö tött leg na gyobb 
napi vagy órai tel je sít mé nyek jog ha tá lyos be je len té sét az
ÜKSZ-ben meg ha tá ro zott idõ pon tig kell meg ten ni.”

11. Az RR. 3. mel lék le te 1. pont já nak 1.4.3. al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ al pont lép:

[1.4. A napi szál lí tá si tel je sít mény-le kö tés sza bá lyai az
át adá si-át vé te li pon to kon]

„1.4.3. Az 1.1.12. és 1.1.13. pon tok sze rin ti pót díj ra és
utó la gos tel je sít mény díj ra, valamint az 1.4.2. pont sze rin ti
pót díj ra vo nat ko zó szám lát a szál lí tó a szál lí tá si tel je sít -
mény díj szám lá já val együtt jo go sult ki ál lí ta ni a hoz zá fé -
rés re jo go sult szá má ra, aki a pót dí jak ra és utó la gos tel je sít -
mény díj ra vo nat ko zó szám lá ját a szál lí tá si tel je sít mény díj
szám lá já val együtt kö te les ki egyen lí te ni.”

12. Az RR. 3. mel lék le te 1. pont já nak 1.4.8. al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ al pont lép:

[1.4. A napi szál lí tá si tel je sít mény-le kö tés sza bá lyai az
át adá si-át vé te li pon to kon]

„1.4.8. A hoz zá fé rés re jo go sult a le kö tött tel je sít ményt
rész ben vagy egész ben az ÜKSZ-ben meg ha tá ro zott mó -
don jo go sult – a szál lí tó tá jé koz ta tá sa mel lett – fel aján la ni
azok ra a na pok ra vo nat ko zó an, ame lyek ben a vár ha tó no -
mi ná lá sa nem éri el a le kö tött tel je sít ményt.”

13. Az RR. 3. mel lék le te 1. pont já nak 1.6.1. al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ al pont lép:

[1.6. A havi szál lí tá si meg sza kít ha tó tel je sít mény-le kö -
tés sza bá lyai az át adá si-át vé te li pon to kon]

„1.6.1. Az át adá si-át vé te li pon ton ként le kö tött leg -
nagyobb napi vagy órai tel je sít mé nyek jog ha tá lyos be -
jelentését az ÜKSZ-ben meg ha tá ro zott idõ pon tig kell
meg ten ni.”

14. Az RR. 3. mel lék le te 1. pont já nak 1.7.1–1.7.3. al -
pont jai he lyé be a kö vet ke zõ al pon tok lép nek:

[1.7. A napi meg sza kít ha tó szál lí tá si tel je sít mény-le kö -
tés sza bá lyai az át adá si-át vé te li pon to kon]

„1.7.1. Az át adá si-át vé te li pon ton ként le kö tött meg sza -
kít ha tó órai vagy napi tel je sít mé nyek jog ha tá lyos be je len -
té sét az ÜKSZ-ben meg ha tá ro zott idõ pon tig kell meg -
tenni.

1.7.2. A téli fo gyasz tá si idõ szak ban a meg sza kít ha tó tel -
je sít mény-le kö tés napi szál lí tá si tel je sít mény dí já nak mér -
té ke leg fel jebb az e ren de let 1. mel lék le té nek 1. pont já ban
meg ha tá ro zott éves szál lí tá si tel je sít mény díj 110%-ának
1/60-ad rész e.

1.7.3. A téli fo gyasz tá si idõ sza kon kí vü li idõ szak ban a
meg sza kít ha tó tel je sít mény-le kö tés napi szál lí tá si tel je sít -
mény dí já nak mér té ke leg fel jebb az e ren de let 1. mel lék le -
té nek 1. pont já ban meg ha tá ro zott éves szál lí tá si tel je sít -
mény díj 50%-ának 1/60-ad rész e.”

15. Az RR. 3. mel lék le te 1. pont já nak 1.9.2. al pont ja
tör lés re ke rül.
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5. melléklet a 44/2006. (VI. 30.) GKM rendelethez

[7. mel lék let a 70/2003. (X. 28.) GKM ren de let hez]

OMSZ mé ré si pont
meg ne ve zé se

OTR/WEM ki adá si pont meg ne ve zé se

Agárd DHE 1+2, Du na új vá ros 1, Du na új vá ros 2, Du na új vá ros 2+3, Du na új vá ros 3, Ká pol nás -
nyék, Me zõ szent györgy, Ná dasd la dány 1–1, Ná dasd la dány 1–1+Ná dasd la dány 2,
 Nádasdladány 2, Sza bad battyán, Sza bad egy há za 1, Sza bad egy há za 1+2, Sza bad egy há -
za 2, Szé kes fe hér vár, Szé kes fe hér vár 1, Szé kes fe hér vár 2

Baja Baja 1, Baja 2, Báta, Bá ta szék, Bát mo nos tor 1–1, Bát mo nos tor 1–2, Fel sõ szen ti ván,
 Mohács, Pa lo ta bo zsok, Szek szárd I, Szek szárd I+II, Szek szárd II, Vár domb

Bé kés csa ba Bé kés, Bé kés csa ba 1, Bé kés csa ba 2, Bé kés csa ba 3, Gyu la, Méh ke rék, Me zõ be rény,
 Murony, Sar kad, Te lek ge ren dás, Új kí gyós

Bu da pest–Lõ rinc Alag 1, Alag 1+2, Alag 2, Bu da örs, Bu da örs+Bu da té tény 1, Bu da té tény 1, Bu da té tény 2,
Ceg léd I, Ceg léd I+II, Ceg léd II, Ceg léd ber cel, Cse pel 1–1, Cse pel 1–2, Cse pel 2,
 Dömsöd, Fót, Gö döl lõ 1, Gö döl lõ 1+2, Gö döl lõ 2, Gyál, Hárs hegy, Ika rusz 1, Ika rusz 2,
Kõ bá nya 1, Kõ bá nya 2, Ma jos há za, Ma kád, MOL DUFI, Mo nor, Nagy kõ rös, Pi lis vö rös -
vár, Pusz ta vacs, Rá kos pa lo ta 1, Rá kos pa lo ta 2, Soly már völgy 1–1, Soly már völgy 1–2,
So rok sár 1–1, So rok sár 1–2, Száz ha lom bat ta I–1 (DHE), Száz ha lom bat ta I–2 (DHE),
Száz ha lom bat ta I–3 (DHE), Száz ha lom bat ta I–4 (DHE), Száz ha lom bat ta I–5 (DHE),
Száz ha lom bat ta II–1 (DUFI), Száz ha lom bat ta II–2 (DUFI), Szent end re 1, Szent end re 2,
Szi get szent mik lós I, Szi get szent mik lós II, Szõd, Tö köl, Új har tyán, Vác I, Vác I+III–1–2, 
Vác III–1–1 (DCM), Vác III–1–2, Ve csés 1, Ve csés 2, Ve csés 3–1, Ve csés 3–2, Zsám bok 2

Deb re cen Bal ma zúj vá ros, Be rettyó új fa lu, Bö dön hát 1–1, Bö dön hát 1–2, Deb re cen I–1, Deb re -
cen I–2, Deb re cen I–3, Deb re cen II–1–1, Deb re cen II–1–2, Ebes, Egyek, Haj dú bö ször -
mény, Haj dú sám son, Haj dú szo bosz ló II, Kaba, Me zõ sas, Nád ud var, Nagy he gyes,
Püspök ladány, Sá ránd, Tég lás, Ti sza cse ge

Eger Bé la pát fal va, Csány, Eger I, Eger I+II, Eger II, Gyön gyös, Hat van, He réd, Kál, Mátra -
derecske, Me zõ kö vesd, Me zõ nagy mi hály, Nagy fü ged, Pé ter vá sá ra, Sám son há za, Tar na -
le lesz, Zagy va szán tó 1, Zagy va szán tó 2

Gyõr Bá bol na, Bõny ré ta lap, De ve cser 1–1, De ve cser 1–1+1–2, De ve cser 1–2, Gyõr 1,
Gyõr 1+2, Gyõr 2, Ik rény, Lo vász pa to na 1–1, Lo vász pa to na 1–2, Pápa, Töl tés ta va

Káld Cell dö mölk, Já nos há za, Káld, Meggyes ko vá csi

Ka pu vár Csor na, Fer tõ szent mik lós, Ka pu vár, Rép ce lak, Új kér

Kecs ke mét Bu gac, Kecs ke mét I–1, Kecs ke mét I–2, Kecs ke mét II, Ke rek egy há za, Kiskunfélegy -
háza I, Kis kun fél egy há za II, La jos mi zse, Vá ros föld

Kel ebia Já nos hal ma, Kun fe hér tó

Kis kun maj sa Csó lyos pá los, Kis kun ha las, Kis kun maj sa, Pál mo nos to ra, Pusz ta szer, Szank

Mis kolc Aba új kér, Bor sod chem, Bor sod chem, Cen ter 2–1, Cen ter 2–2, Cen ter 2–3, Jár dán há za,
Ka zinc bar ci ka, Ka zinc bar ci ka I, Ka zinc bar ci ka II, Ka zinc bar ci ka III–1 (BVK), Ka zinc -
bar ci ka III–2 (MUCSONY), Ka zinc bar ci ka IV (BHE), Ka zinc bar ci ka V (BVK), Kis to -
kaj 1, Kis to kaj 2, Me zõ csát, Mis kolc I–1, Mis kolc I–2, Mis kolc II–1, Mis kolc II–2,
Mis kolc II–3, Mis kolc II–4, Mis kolc II–5, Mis kolc III (HCM), Ne mes bikk, Ózd I–1,
Ózd I–2 (OERG), Ózd II, Ru da bá nya, Sa jó keresz túr, Sa jó szent pé ter, Sa jó ve lezd, Sáros -
patak, Sze rencs, Ti sza új vá ros I–1–1 (THE), Ti sza új vá ros I–1–2 (TIFO), Tiszaúj -
város I–1–3, Ti sza új vá ros I–2 (INERT), Ti sza új vá ros II–1 (TVK), Ti sza új vá ros II–2
(THE), Ti sza új vá ros II–3, Ti sza új vá ros II–4 (TVK-ER), Vad na

Mo son ma gya ró vár Mo son ma gya ró vár, Mo son szent mik lós
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OMSZ mé ré si pont
meg ne ve zé se

OTR/WEM ki adá si pont meg ne ve zé se

Nagy ka ni zsa Be cse hely, Csur gó, Gu tor föl de, Iha ros be rény, Len ti 1–1, Len ti 1–2, Ma gyar szer da hely,
Nagy ka ni zsa 1–1, Nagy ka ni zsa 1–2

Nyír egy há za Anarcs, Bal kány, Be reg da róc, Gyõr te lek 1, Gyõr te lek 1+2, Gyõr te lek 2, Ib rány, Kis var -
sány 1, Kis var sány 1+2, Kis var sány 2, Má ria pócs, Na gyar, Nap kor, Nyír bog dány, Nyír -
egy há za 1, Nyír egy há za 2, Nyír meggyes, Nyír te lek 1, Nyír te lek 2, Õr, Pet ne há za,
Ti sza lök, Ti sza vas vá ri, Vá sá ros na mény

Oros há za Ge ren dás, Kar dos kút 1, Kar dos kút 2, Nagy má gocs, Oros há za I, Oros há za II–1, Oros -
háza II–2, Oros há za II–3, Pusz ta föld vár

Paks Aba, Aba+Tö rök kop pány, Fadd 1+2, Fadd 1–1, Fadd 1–2

Pécs Bony hád 1–1, Bony hád 1–1+1–2, Bony hád 1–1+1–2, Bony hád 1–2, Mar áza, Pécs I–1,
Pécs I–2, Pécs II, Pécs III

Pit va ros Bat to nya 1–1, Bat to nya 1–1+1–2, Bat to nya 1–2, Me zõ he gyes, Tót kom lós, Vég egy há za

Solt vad kert Ka lo csa, Solt vad kert, Táz lár

Sop ron Sop ron 1, Sop ron 1+2, Sop ron 2, Sop ron 3

Szar vas Ecseg fal va, End rõd 1–1, Szar vas

Szé csény Ba las sa gyar mat, Bá tony te re nye, Ér sek vad kert, Mát ra te re nye, Pász tó 1, Pász tó 2, Rét ság, 
Rom hány, Sal gó tar ján 1, Sal gó tar ján 1+2, Sal gó tar ján 2, Sal gó tar ján 3, Szé csény, Szi get -
mo nos tor, Vác II

Sze ged Al gyõ I, Al gyõ II, Hód me zõ vá sár hely, Kis kun do rozs ma, Ki szom bor, Makó, Ó föl de ák,
Sze ged 1, Sze ged 1+2+Új sze ged, Sze ged 2, Új sze ged, Ül lés 1

Szen tes Csong rád I, Csong rád II, Szen tes I, Szen tes I+II, Szen tes II

Szent gott hárd Csá kány do rosz ló, Kör mend, Szent gott hárd

Szol nok Abony, Be rek für dõ 1–1, Be rek für dõ 1–1+1–2, Be rek für dõ 1–2, End rõd 1–2, Fegy ver -
nek, Jász be rény, Jász dó zsa, Kar cag, Ken de res I, Kis új szál lás, Kun szent már ton, Mart fû,
Me zõ túr, Öcsöd, Sza jol 1–1, Sza jol 1–2, Szol nok, Szol nok I, Szol nok II–1, Szol nok II–2, 
Tö rök szent mik lós I, Tö rök szent mik lós II

Szom bat hely Kõ szeg, Sár vár, Szom bat hely, Szom bat hely 1, Szom bat hely 2, Szom bat hely 3, Vas -
szécsény

Tá pió sze le Zsám bok 3

Tass Ku na dacs, Tass

Ta szár Ba bó csa, Ba la ton bog lár, Há rom fa, Ka pos vár I, Ka pos vár II, Ka pos vá r I+II, Len gyel tó ti,
Mar ca li, Nagy atád, Öreg lak 1–1, Öreg lak 1–2, So mogy jád, Tö rö kkop pány 5

Tát Do rog 1, Do rog 1+2, Do rog 2, Nyer ges új fa lu

Tata Al más fü zi tõ, Ko má rom, Nagy sáp, Tata, Ta ta bá nya I, Ta ta bá nya II, Zsám bék

Veszp rém
(Szent ki rály sza bad ja)

Ajka, Ba la ton fûz fõ, Ba la ton szép lak, Ber hi da, He rend, Keszt hely, Kõ rös hegy, Nádasd -
ladány 1–2, Õsi, Pap ke szi, Pét für dõ 1, Pét für dõ 2, Ra pos ka, So mogy sám son, Sümeg -
csehi 1–1, Sü meg cse hi 1–2, Ta pol ca, Veszp rém I–1, Veszp rém I–1+I–2+II (BM),
Veszp ré m I–2, Veszp rém II (BM)

Zá hony Mán dok

Za la eger szeg Nagy len gyel 1–1, Nagy len gyel 1–2, Nagy len gyel KTD ZRG, Pó ka sze petk 1–1, Pó ka -
sze petk 1–2, Za la eger szeg 1, Za la eger szeg 1+2, Za la eger szeg 2
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6. melléklet a 44/2006. (VI. 30.) GKM rendelethez

A földgáz árszabályozásának kereteirõl  szóló 105/2005. (XII. 19.) GKM rendelet
2. mellékletének módosítása

1. A 105/2005. (XII. 19.) GKM ren de let 2. mel lék le te 1. pont ja 1.6. al pont já nak a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ al pont
lép:

[1. Ár al kal ma zá si el já rá sok

1.6. Nye re ség kor lát és nye re ség-vissza jut ta tás]

„a) A szál lí tói és rend szer irá nyí tói, elosz tói, köz üze mi szol gál ta tói és tá ro lói mû kö dé si en ge dé lye sek en ge dély kö te les
te vé keny sé ge(i) ál tal sza ba don el ér he tõ nye re ség fel sõ kor lát já nak (NYK) ki szá mí tá sa adott en ge dé lyes re:

2006-ra: NYK = 1,2 × TK × (1+CPIX3/100–k3)
1/4 + TFK

2007-re: NYK = 1,2 × TK × (1+CPIX3/100–k3)
1/4 × (1+CPIX4/100–k4) + TFK

NYK = 1,2 × TKk2007

2008-ra: NYK = 1,2 × TK × (1+CPIX3/100–k3)
1/4 × (1+CPIX4/100–k4) × (1+CPIX5/100–k5) + TFK

NYK = 1,2 × TKk2007 × (1+CPIX5/100–k5)
2009-re: NYK = 1,2 × TK × (1+CPIX3/100–k3)

1/4 × (1+CPIX4/100–k4) × (1+CPIX5/100–k5) × (1+ CPIX6/100–k6) + TFK
NYK = 1,2 × TKk2007 × (1+CPIX5/100–k5) × (1+CPIX6/100–k6)

ahol:

NYK: sza ba don el ér he tõ nye re ség fel sõ kor lát ja,
TK: a köz üze mi szol gál ta tó köz üze mi szol gál ta tá si en ge dély kö te les te vé keny sé ge ré szé re az in du ló árak

meg ál la pí tá sá nál kal ku lált tõ ke költ sé ge lem (TKk) a 2006. évi sza ba don el ér he tõ nye re ség fel sõ kor lát -
já nak meg ál la pí tá sá hoz, illetve a szál lí tó és rend szer irá nyí tó ha zai célú föld gáz szál lí tá si és rend szer irá -
nyí tá si, az el osz tó el osz tá si, a tá ro ló köz üze mi tá ro lá si en ge dély kö te les te vé keny sé ge(i) ré szé re az in -
du ló árak meg ál la pí tá sá nál kal ku lált tõkeköltségelem (TKi),

TKk2007: a köz üze mi szol gál ta tó köz üze mi szol gál ta tá si en ge dély kö te les te vé keny sé ge ré szé re az in du ló árak
meg ál la pí tá sá nál kal ku lált tõ ke költ sé ge lem (TKk2007),

CPIX3: a KSH ál tal köz zé tett 2006. évi éves át la gos fo gyasz tói ár in dex bõl a ház tar tá si ener gia sor el ha gyá sá val
szá mí tott árindex,

CPIX4: a KSH ál tal köz zé tett 2007. évi éves át la gos fo gyasz tói ár in dex bõl a ház tar tá si ener gia sor el ha gyá sá val
szá mí tott árindex,

CPIX5: a KSH ál tal köz zé tett 2008. évi éves át la gos fo gyasz tói ár in dex bõl a ház tar tá si ener gia sor el ha gyá sá val
szá mí tott árindex,

CPIX6: a KSH ál tal köz zé tett 2009. évi éves át la gos fo gyasz tói ár in dex bõl a ház tar tá si ener gia sor el ha gyá sá val
szá mí tott árindex,

TFK: a pár na gáz el is mert tõ ke fe de ze ti költ sé ge,
k3; k4; k5; k6: inf lá ció kor rek ci ós té nye zõk a 0,018 £ k £ 0,022 sáv ban.”

2. A 105/2005. (XII. 19.) GKM ren de let 2. mel lék le te 1. pont ja 1.6. al pont já nak e) pont ja tör lés re ke rül.

3. A 105/2005. (XII. 19.) GKM ren de let 2. mel lék le te 2. pont já nak (12) sora he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[2. Ár meg ha tá ro zá sok és je lö lé sek

2.4. A rend sze res ár kor rek ció so rán el is mert faj la gos föld gáz be szer zé si költ ség meg ha tá ro zá sa a tárgy idõ szak ra:]

„ieusd = 287,98 × (0,5 × fo/302,093 + 0,5 × go/541,562)     (12)”

4. A 105/2005. (XII. 19.) GKM ren de let 2. mel lék le te 2.6. al pont já nak er al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ al pont lép:

[2.6. Je lö lé sek:]

„er: a Ma gyar Nem ze ti Bank ál tal a rend sze res ár mó do sí tás ne gye dé vét meg elõ zõ ne gyed év má so dik hó nap já nak
01. és 15. nap ja kö zött köz zé tett hi va ta los napi de vi za ár fo lya mok egy sze rû szám ta ni át la ga.”



 III. rész HATÁROZATOK

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
36/2006. (VI. 30.) ME

határozata

a Magyar Turisztikai Hivatal elnökének felmentésérõl

A Ma gyar Tu risz ti kai Hi va tal ról  szóló 296/2004.
(X. 28.) Korm. ren de let 4.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt jog -
kö röm ben, az ille té kes mi nisz ter ja vas la tá ra

dr. So mo gyi Zol tánt, a Ma gyar Tu risz ti kai Hi va tal el nö -
két e tiszt sé gé bõl – 2006. jú ni us 30-i ha tállyal –

fel men tem.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Miniszterelnök
37/2006. (VI. 30.) ME

határozata

a Nemzeti Sporthivatal elnökének felmentésérõl

A Nem ze ti Sport hi va tal ról szóló 297/2004. (X. 28.)
Korm. ren de let 5. § (3) be kez dé sé ben fog lalt jog köröm -
ben, az il le té kes mi nisz ter ja vas la tá ra

dr. Áb ra hám At ti lát, a Nem ze ti Sport hi va tal el nö két
e tiszt sé gé bõl – 2006. jú ni us 30-i ha tállyal –

fel men tem.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Miniszterelnök
38/2006. (VI. 30.) ME

határozata

az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal elnöke
megbízásának visszavonásáról

Az Or szá gos La kás- és Épí tés ügyi Hi va tal ról szóló
135/2003. (VIII. 29.) Korm. ren de let 9. § (1) be kez dé sé -
ben fog lalt jog kö röm ben, az il le té kes mi nisz ter ja vas la tá ra

Bor si Lász ló, az Or szá gos La kás- és Épí tés ügyi Hi va tal
el nö ke e meg bí zá sát – 2006. jú ni us 30-i ha tállyal –

vissza vo nom.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Miniszterelnök
39/2006. (VI. 30.) ME

határozata

a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal
elnökének felmentésérõl

A Ma gyar Te rü let- és Re gi o ná lis Fej lesz té si Hi va tal ról
szóló 195/2003. (XI. 28.) Korm. ren de let 4. § (1) be kez dé -
sé ben fog lalt jog kö röm ben, az il le té kes mi nisz ter ja vas la -
tá ra

dr. Sa ru di Csa bát, a Ma gyar Te rü let- és Re gi o ná lis Fej -
lesz té si Hi va tal el nö két e tiszt sé gé bõl – 2006. jú ni us 30-i
hatállyal –

fel men tem.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Mi nisz ter el nök
40/2006. (VI. 30.) ME

ha tá ro za ta

címzetes fõjegyzõi cím adományozásáról

A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör -
vény 30/B.  § (1) be kez dé se alap ján – az ön kor mány za ti és
 területfejlesztési mi nisz ter ja vas la tá ra –

Fe hér Lász ló né nak,
Ká posz ta Jó zsef nek és
dr. Sin ka Jó zsef nek

cím ze tes fõ jegy zõi cí met ado má nyo zok.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A kül ügy mi nisz ter
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
14/2006. (VI. 30.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák
Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság 

és a Szlovák Köztársaság között a közúti, a vasúti
és a vízi határforgalom ellenõrzésérõl  szóló

Egyezmény végrehajtásáról rendelkezõ, Pozsonyban,
2003. október 9. napján aláírt Megállapodás

módosításáról  szóló, jegyzékváltás útján létrejött
Megállapodás kihirdetésérõl  szóló

154/2005. (VIII. 5.) Korm. rendelet hatálybalépésérõl

A 154/2005. (VIII. 5.) Korm. ren de let tel a Ma gyar Köz -
löny 2005. au gusz tus 5-i 108. szá má ban ki hir de tett, a Ma -
gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Szlo vák Köz tár sa ság
Kor mány a kö zött a Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz -
tár sa ság kö zött a köz úti, a vas úti és a vízi ha tár for ga lom el -
len õr zé sé rõl  szóló Egyez mény vég re haj tá sá ról ren del ke -
zõ, Po zsony ban, 2003. ok tó ber 9. nap ján alá írt Meg álla po -
dás mó do sí tá sá ról  szóló, jegy zék vál tás út ján lét re jött
Meg álla po dás sze rint a Ma gyar Köz tár sa ság Kül ügy mi -
nisz té ri u má nak jegy zé ke és a Szlo vák Köz tár sa ság Kül -
ügy mi nisz té ri u má nak azo nos tar tal mú vá lasz jegy zé ke
Meg ál la po dást ké pez a két or szág kö zött, amely a vá lasz -
jegy zék kéz hez vé te lé nek nap já tól szá mí tott 15. (ti zen ötö -
dik) na pon lép ha tály ba.

A Ma gyar Fél jegy zé ke 2005. au gusz tus 2-án kel te zõ -
dött, a Szlo vák Fél azo nos tar tal mú vá lasz jegy zé két a
 Magyar Fél 2006. jú ni us 6-án vet te kéz hez.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 154/2005.
(VIII. 5.) Korm. ren de let 4.  § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tom, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Szlo vák
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a Ma gyar Köz tár sa ság és a
Szlo vák Köz tár sa ság kö zött a köz úti, a vas úti és a vízi ha -
tár for ga lom el len õr zé sé rõl  szóló Egyez mény vég re haj tá -
sá ról ren del ke zõ, Po zsony ban, 2003. ok tó ber 9. nap ján
alá írt Meg álla po dás mó do sí tá sá ról  szóló, jegy zék vál tás út -
ján lét re jött Meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló 154/2005.

(VIII. 5.) Korm. ren de let 2–3.  §-a 2006. jú ni us 21-én, azaz
ket tõ ezer-hat jú ni us hu szon egye di kén ha tály ba lé pett.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

A külügyminiszter
15/2006. (VI. 30.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és Québec
Kormánya között a szociális biztonságról  szóló,

Ottawában, 2004. május 12-én aláírt Megállapodás
kihirdetésérõl  szóló 2006. évi XVII. tör vény 2.  §-a

hatálybalépésérõl

A 2006. évi XVII. tör vénnyel a Ma gyar Köz löny 2006.
feb ru ár 16-i, 17. szá má ban ki hir de tett, a Ma gyar Köz tár sa -
ság Kor mány a és Qu é bec Kor mány a kö zött a szo ciá lis biz -
ton ság ról  szóló, Ot ta wá ban, 2004. má jus 12-én alá írt Meg -
álla po dás 29. cik ke 1. pont ja sze rint a Szer zõ dõ Fe lek ér te -
sí tik egy mást a Meg álla po dás ha tály ba lép te té sé hez szük -
sé ges bel sõ el já rás be fe je zé sé rõl. A 29. cikk 2. pont ja sze -
rint a Meg álla po dás az azt kö ve tõ ne gye dik hó nap elsõ
nap ján lép ha tály ba, amely ben az 1. be kez dés sze rint leg -
utol só ér te sí tést is el küld ték.

Qu é bec 2006. már ci us 3-án dip lo má ci ai úton tu do má sul 
vet te azon jegy zék kéz hez vé te lét, amely ben a Ma gyar
Köz tár sa ság tá jé koz tat ta a bel sõ jogi el já rás le foly ta tá sá -
ról. Egy út tal Qu é bec ar ról adott tá jé koz ta tást, hogy a Meg -
álla po dás hatályba lépéséhez szük sé ges bel sõ el já rás nak
ele get tett.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2006. évi
XVII. tör vény 3.  § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tom, hogy a
Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és Qu é bec Kor mány a
 között a szo ciá lis biz ton ság ról  szóló, Ot ta wá ban, 2004.
má jus 12-én alá írt Meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló
2006. évi XVII. tör vény 2.  §-a 2006. jú li us 1-jén, azaz ket -
tõ ezer-hat jú li us el se jén lép ha tály ba.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter
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Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pu lay Gyu la. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Mül ler György. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó Bu da pest VIII., So mo gyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alat ti köz löny bolt já ban vagy a
 Budapest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275),
il let ve  megrendelhetõ a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 90 216 Ft. Egy pél dány ára: 207 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +184 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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06.2060 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.


