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1. §

II. rész JOGSZABÁLYOK

A kedvezményes gázellátás igénybevételérõl szóló
50/2003. (VIII. 14.) GKM rendelet 1. melléklete helyébe
e rendelet melléklete lép.

A Kormány tagjainak
rendeletei

2. §

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

(1) Ez a rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.

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

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a kedvezményes gázellátás igénybevételérõl szóló
50/2003. (VIII. 14.) GKM rendelet módosításáról szóló
5/2006. (II. 20.) GKM rendelet.

A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény
(a továbbiakban: GET) 56. §-a (2) bekezdésének l) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

Melléklet a 43/2006. (VI. 30.) GKM rendelethez
[1. melléklet az 50/2003. (VIII. 14.) GKM rendelethez]
Támogatássávok, az ahhoz tartozó támogatás mértéke áfával
A támogatás mértéke
0–51 000 MJ/év fogyasztásig
fogyasztási helyenként
Ft/MJ

51 001–102 000 MJ/év
fogyasztás között
fogyasztási helyenként
Ft/MJ

Háztartási fogyasztók részére – a háztartási célú hõ- és távhõtermelés, valamint a háztartási mérõ nélküli fogyasztók kivételével – szolgáltatott földgáz

1,054

0,606

Háztartási fogyasztók részére vezetéken szolgáltatott propánbután gáz és ezek elegyei

2,403

2,403

Háztartási mérõ nélküli fogyasztók részére szolgáltatott földgáz

1,054

A támogatás mértéke
Ft/MJ

Háztartási célú hõ- és távhõtermelés

Gázmérõ(k) névleges (össz-)teljesítménye 20 m3/óránál kisebb
3

0,941

Gázmérõ(k) névleges (össz-)teljesítménye 20–100 m /óra között

1,063

Gázmérõ(k) névleges (össz-)teljesítménye 100–500 m3/óra között

0,998

3

Gázmérõ(k) névleges (össz-)teljesítménye 500 m /óra felett

1,198

Szállítóvezetéki fogyasztók

1,135
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A gazdasági és közlekedési miniszter
44/2006. (VI. 30.) GKM
rendelete
az egyes földgáz árakkal, díjakkal kapcsolatos
miniszteri rendeletek módosításáról
A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény
56. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint az árak
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény
7. §-ának (1) és (2) bekezdésében, valamint mellékletében
kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §
A földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló
96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet (a továbbiakban: KR.)
2. §-ának (2) bekezdése a következõ p) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„p) utólagos teljesítménydíj: az a díj, melyet a szolgáltató gázátadó állomásonként, valamint a 12. § és 15. § (4) bekezdése szerinti fogyasztó adott hónapban a –12 °C-nál hidegebb átlaghõmérsékletû napon jogosulatlanul igénybe
vett legnagyobb – az adott hónapban a pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletteljesítménnyel csökkentett – többletteljesítmény után fizet. Az utólagos teljesítménydíj mértéke megegyezik az adott árszabás szerinti közüzemi teljesítménydíjjal.”
2. §
A KR. 5. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 9. § (5) bekezdésében és a 20. § (1) bekezdésében
szereplõ utólagos teljesítménydíj összegét
a) a MJ/h-ban (szállítóvezetéki és szolgáltatók által ellátott nem háztartási fogyasztók esetében), illetve gázátadó állomásonként MJ/nap-ban (szolgáltatók esetében) a
gázév során elõször, adott hónapban, –12 °C-nál hidegebb
átlaghõmérsékletû napon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb – az adott hónapban a pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletteljesítménnyel csökkentett – többletteljesítmény, és
b) az e rendelet 1. mellékletében meghatározott adott
árszabáshoz tartozó közüzemi teljesítménydíj
összeszorzásával kell megállapítani.
(6) Az adott hónapban, az utólagos teljesítménydíjat a
megelõzõ hónap(ok), –12 °C-nál hidegebb átlaghõmérsékletû napján jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb többletteljesítmény feletti teljesítményre kell megfizetni.”

3. §
A KR. 9. §-a a következõ (5)–(8) bekezdésekkel egészül ki:
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„(5) A szolgáltató (éves vagy havi teljesítmény-lekötés
esetén) a gázátadó állomásonként lekötött napi teljesítmény túllépése esetén, gázátadó állomásonként – összevont gázátadó állomások esetén összevont gázátadó állomásonként – köteles pótdíjat és utólagos teljesítménydíjat
fizetni a nagykereskedõnek. A pótdíj az adott hónapban,
–12 °C vagy annál melegebb átlaghõmérsékletû napon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb többletteljesítmény
éves viszonteladói teljesítménydíjának 1,25-szerese. Az
utólagos teljesítménydíj az adott hónapban, –12 °C-nál hidegebb átlaghõmérsékletû napon jogosulatlanul igénybe
vett legnagyobb – az adott hónapban a pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletteljesítménnyel csökkentett – többletteljesítmény éves viszonteladói teljesítménydíja. A pótdíj
és az utólagos teljesítménydíj számításnál a gázátadó állomáshoz rendelt mérési ponton mért napi átlaghõmérsékletet kell figyelembe venni. Ismételt teljesítmény-túllépés
esetén a pótdíj havonta ismételten felszámításra kerül. A
pótdíj és az utólagos teljesítménydíj számításának alapja a
lekötött napi teljesítmény és a túllépéssel érintett napon átvett gázmennyiség teljes különbözete, ahol az érintett napon átvett gázmennyiséget a napi tény fûtõértékkel, a lekötött napi teljesítmény hõmennyiségét a felek közötti szerzõdésben rögzített teljesítménydíj-elszámolási fûtõértékkel kell figyelembe venni. A teljesítménytúllépés elszámolása a gázátadó állomáson mért napi mennyiségnek a kapcsolódó (elosztó)rendszer üzemeltetõje által, a szolgáltatóra – az ÜKSZ-ben a szállítóvezeték kilépési pontjaira
vonatkozó allokálási szabályok szerint – leosztott napi
mennyiségek alapján történik.
(6) A pótdíjak kiszámításánál alkalmazott, a gázátadó
állomásokra és a gáznapra vonatkozó napi átlaghõmérsékletnek az Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: OMSz) által mért és a gáznapot követõ nap 9 óráig
nyilvánosságra hozott hõmérsékletértéket kell tekinteni.
Amennyiben adott hõmérsékletmérési helyen adott napra
vonatkozóan nem áll rendelkezésre átlaghõmérséklet adat,
a felek az OMSz-t kérik fel helyettesítõ érték megállapítására. A felek megállapodhatnak az átadó állomásokhoz
rendelt hõmérséklet-mérési pontok tekintetében. Megállapodás hiányában a pótdíjak kiszámításánál a 7. melléklet
szerinti besorolást kell alkalmazni.
(7) A szolgáltató által havonta beszedett és kifizetett
pótdíjak, valamint a – –12 °C-nál hidegebb idõben felmerült – többletköltségek egyenlege éves szinten kiszámításra kerül. A negatív egyenleg közvetlenül a következõ gázév tarifa-megállapításnál, a pozitív egyenleg a Hivatal
döntése alapján, vagy közvetlenül a következõ gázév tarifa-megállapításnál vagy közvetetten a teljesítménygazdálkodás elvét elõsegítõ beruházások megvalósításánál kerül figyelembevételre.
(8) A földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról
szóló 70/2003. (X. 28.) GKM rendelet szerinti hálózati
veszteséget fedezõ földgáz mennyiséget a közüzemi szolgáltató a közüzemi nagykereskedõtõl szerzi be e rendelet
1. mellékletében szereplõ közüzemi gázdíjon.”
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4. §

A KR. 11. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A szolgáltató köteles a fogyasztási igénybejelentést, illetve annak esetleges módosítását a nagykereskedõ
felé gázátadó állomásonként, az ÜKSZ-ben meghatározott
idõpontig megtenni. Ennek elmulasztása esetén fogyasztási igénybejelentésként az elõzõ gáznapi fogyasztási igénybejelentés értékét kell tekintetbe venni. Amennyiben az
elõzõ gáznapra vonatkozóan sincs érvényes fogyasztási
igénybejelentés, a fogyasztási igénybejelentés értékét az
elszámolás szempontjából 0-nak (nulla) kell tekinteni.
(3) Abban az esetben, ha a szolgáltató fogyasztási
igénybejelentése eltér a gázátadón mért – a 4. § (5) bekezdése alapján hõmennyiségre átszámított – tényleges gáznapi fogyasztástól, és az ilyen módon számított eltérés abszolút értéke meghaladja a fogyasztási igénybejelentés
8%-át, akkor a 8% feletti többlet-, illetve alulfogyasztásra
vetítve a szolgáltató 0,07 Ft/MJ pótdíjat köteles fizetni a
közüzemi nagykereskedõ részére a közüzemi gázdíj fizetésével egyidejûleg.”
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b) a téli fogyasztási idõszak tényleges fogyasztási napjainak
az összeszorzásával kell megállapítani.
(2) A szolgáltató a kiegyenlítõ szerzõdéskötési szándékát kifejezõ fogyasztóval olyan egyedi vagy általános közüzemi szerzõdést köthet, amelynek alapján a fogyasztó kiegyenlítõ teljesítmény után – nem háztartási – teljesítménydíjat nem fizet.”
(2) A KR. 19. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül
ki, és egyidejûleg az eredeti (3)–(5) bekezdés számozása
(4)–(6) bekezdésre változik:
„(3) A szolgáltató vagy a közüzemi nagykereskedõ ellenõrizheti (pl. próbamegszakítás) az (1) és (2) bekezdés
szerinti fogyasztót, hogy a megszakítási joggal rendelkezõ
nagykereskedõ vagy szolgáltató felszólítására a fogyasztó
képes-e a megszakítható vételezés elõírt szintjére való beállást teljesíteni. Amennyiben a fogyasztó a megszakításra
való képességét bizonyítani nem tudja, a szolgáltató
és/vagy közüzemi nagykereskedõ elutasíthatja a fogyasztó
kérését.”

7. §
5. §
A KR. 12. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A szállítóvezetéki árszabásra a 15. § (4) és (5) bekezdésében, a 16. §-ban, a 18. §-ban, a 19. §-ban, valamint
a 20. § (1), (5) és (6) bekezdésében, továbbá a 2. melléklet
II. fejezetében szereplõ áralkalmazási feltételeket kell alkalmazni azzal, hogy
a) az egybefüggõ telephelyre vonatkozó rendelkezések
a szállítóvezetékrõl ellátott fogyasztók esetében a gázátadó állomásra vonatkoznak,
b) a közüzemi alapdíjjal vagy ilyen díjat is fizetõ fogyasztókkal kapcsolatos rendelkezések nem alkalmazhatóak,
c) az éves teljesítmény-lekötés bejelentésének határideje a gázévet megelõzõ január 22-e.”

6. §
(1) A KR. 19. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szolgáltató az idõszakos szerzõdéskötési szándékát kifejezõ fogyasztóval olyan egyedi vagy általános közüzemi szerzõdést köthet, amelynek alapján a fogyasztó a
téli fogyasztási idõszakban csak azokra a napokra fizet
– nem háztartási – teljesítménydíjat, amely napokon földgázt vételez. A nem háztartási teljesítménydíj összegét
a) az idõszakos fogyasztó által a téli fogyasztási idõszakban lekötött legnagyobb teljesítmény alapján számított éves teljesítménydíj 365-öd részének, és

A KR. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20. § (1) Ha a fogyasztó a szerzõdésben lekötött teljesítménynél órai átlagban többet vételez, ez a GET 43. §-a
(2) bekezdésének a) pontja alapján szerzõdésszegésnek
minõsül. Az éves vagy havi teljesítmény-lekötéssel rendelkezõ fogyasztó az egybefüggõ telephelyen lekötött órai
teljesítmény túllépése esetén – egybefüggõ telephelyenként – köteles pótdíjat és utólagos teljesítménydíjat fizetni
a szolgáltatónak. A pótdíj az adott hónapban, –12 °C vagy
annál melegebb átlaghõmérsékletû napon jogosulatlanul
igénybe vett legnagyobb többletteljesítmény éves közüzemi teljesítménydíjának 1,5-szerese. Az utólagos teljesítménydíj az adott hónapban, –12 °C-nál hidegebb átlaghõmérsékletû napon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb
– az adott hónapban a pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletteljesítménnyel csökkentett – többletteljesítmény éves
közüzemi teljesítménydíja. Ismételt teljesítmény-túllépés
esetén a pótdíj havonta ismételten felszámításra kerül.
(2) A pótdíjak kiszámításánál alkalmazott, adott gázátadó állomásra vonatkozó napi átlaghõmérsékletnek az
OMSz által mért és a gáznapot követõ nap 9 óráig nyilvánosságra hozott hõmérsékletértéket kell tekinteni.
Amennyiben adott hõmérsékletmérési helyen adott napra
vonatkozóan nem áll rendelkezésre átlaghõmérséklet adat,
a felek az OMSz-t kérik fel helyettesítõ érték megállapítására. A felek megállapodhatnak a hõmérséklet-mérési
pontok tekintetében. Megállapodás hiányában a pótdíjak
kiszámításánál a 7. melléklet szerinti besorolást kell alkalmazni.
(3) Az 500 m3/h feletti lekötéssel rendelkezõ fogyasztó
(a szállítóvezetékrõl közvetlenül ellátott fogyasztó kivételével) a fogyasztási igénybejelentést a szolgáltató részére
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egybefüggõ telephelyenként a gáznapot megelõzõ nap
07.00 h-ig köteles megadni. A fogyasztó a fogyasztási
igénybejelentést a gáznapot megelõzõ nap 18.00 h-ig módosíthatja.
(4) A szállítóvezetékrõl közvetlenül ellátott fogyasztó a
fogyasztási igénybejelentést a gáznapot megelõzõ nap
08.00 h-ig, annak esetleges módosítását a gáznapot megelõzõ nap 20.00 h-ig köteles elvégezni.
(5) A közvilágítási célú fogyasztás elszámolása esetén a
közterületeket megvilágító berendezések karbantartási és
fenntartási költségeinek megfizetése tekintetében külön
megállapodást kell kötni (beleértve a világítótestek pótlásának és cseréjének a költségeit is).
(6) Ennek az árszabásnak a további áralkalmazási feltételeit a 2. melléklet II. számú fejezete tartalmazza azzal a
kitétellel, hogy a megszakíthatóságra vonatkozó szerzõdéssel rendelkezõ fogyasztó megszakítható teljesítményére értelemszerûen alkalmazni kell a 19. § (1)–(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket is.”

8. §
A KR. 20/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20/A. § (1) Ha a 20. § (3) bekezdése szerinti fogyasztó
nem rendelkezik olyan mérõberendezéssel, amely megfelel a nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztók gázmérõi
számára az ÜKSZ-ben elõírt követelményeknek, akkor
e fogyasztó számára az elosztó, illetve a szállító köteles
– e rendelet hatálybalépését követõ 90 napon belül – térítésmentesen mérõt biztosítani.
(2) Abban az esetben, ha a 20. § (3) bekezdése szerinti
fogyasztó fogyasztási igénybejelentése eltér a köbméterben mért és gáztechnikai normál állapotra átszámított térfogatú szolgáltatott (átvett) gázmennyiségtõl, és az ilyen
módon számított eltérés abszolút értéke meghaladja a fogyasztási igénybejelentés 8%-át, akkor a 8% feletti többlet-, illetve alulfogyasztásra vetítve a 20. § (3) bekezdés
szerinti fogyasztó 0,07 Ft/MJ pótdíjat köteles fizetni a közüzemi szolgáltató vagy közüzemi nagykereskedõ részére.
(3) Hõmennyiségre történõ átszámításkor a szállítóvezetéki fogyasztó esetében az adott gáznapon, adott gázátadó állomásra vonatkozó napi átlagos fûtõértéket, egyéb
esetben a mérési idõszakra hiteles mérõeszközzel meghatározott – adott gázátadó állomásra, településre vonatkozó – átlagos fûtõértéket kell figyelembe venni (MJ/m3).
(4) Azon napok esetében, amikor a fogyasztási igénybejelentéstõl való eltérés oka a 19. § (3) bekezdése szerinti
megszakítás, a megszakítható kategóriában átvett mennyiségre vonatkozóan az elszámolandó összeg nagysága
0 (nulla).
(5) A fogyasztási igénybejelentés elmulasztása esetén
fogyasztási igénybejelentésként az elõzõ gáznapra megadott értéket kell tekintetbe venni. Amennyiben az elõzõ
gáznapra vonatkozóan sincs érvényes fogyasztási igény-
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bejelentés, a fogyasztási igénybejelentés értékét az elszámolás szempontjából 0-nak (nulla) kell tekinteni.”

9. §
(1) A KR. 22. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az ellenszolgáltatás-mentes szerzõdésmódosítási
kötelezettség a nagykereskedõt csak a kilépõ fogyasztó kilépésével közvetlenül kapcsolatba hozható módosítások
mértékéig terheli.
(4) Ha a kilépõ fogyasztó a közüzemi szerzõdését felmondja, a szolgáltató legfeljebb a kilépõ fogyasztó által
(közüzemi fogyasztóként) az aktuális gázévben igénybe
vett legnagyobb teljesítmény átszámított értékével csökkentheti saját teljesítmény-lekötését. Ezt, valamint a
(2) bekezdés szerinti átszámítást az ÜKSZ-ben – a szállítóvezeték kiadási pontjára – meghatározott csúcskihasználási óraszámmal kell elvégezni.”
(2) A KR. 22. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) A szolgáltató a teljesítménylekötését tájékoztatásul
MJ/h-ban is köteles megadni az e rendelet 2. melléklet
1.1. pontjának elsõ mondatában meghatározott idõpontig.
A fenti teljesítménylekötés megadásához felhasználható,
tájékoztató jellegû viszonteladói teljesítménydíj mértéke
451 Ft/MJ/h. Ezen teljesítménylekötés megadásának – az
adatszolgáltatási kötelezettségen túlmenõen – semmilyen
további jogkövetkezménye nincs.”
(3) A KR. 22. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A GET 36. §-ának (8) bekezdése alapján a közüzembe visszatérõ fogyasztó a közüzemi gázdíj megfizetése mellett a rá vonatkozó árszabás szerinti közüzemi gázdíj
5%-át köteles felemelt díjként szerzõdés szerinti ütemezéssel megfizetni a közüzemi nagykereskedõ, illetve a
közüzemi szolgáltató részére a következõ év június 30-ig.
A felemelt díjas értékesítésrõl a közüzemi szolgáltató tételes nyilvántartást vezet. A közüzemi szolgáltató a beszedett 5%-os felemelt díjat a viszonteladói gázdíjjal együtt
köteles a nagykereskedõ részére megfizetni.”

10. §
A KR. 23. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Az e rendelet 1. mellékletének
a) I.2. és II. – kivéve II.1.C) – pontjában meghatározott
gázdíjakat a rendelet hatálybalépése utáni elsõ – a 7. § szerinti szabályoknak megfelelõen megállapított – elszámolásnál,
b) I.2. és II. pontjában meghatározott alap-, illetve teljesítménydíjakat, valamint a II.1.C) pontban meghatáro-
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zott díjat a rendelet hatálybalépése utáni – teljes naptári
hónapra vonatkozó – elsõ kibocsátott számlában
kell hatósági legmagasabb árként alkalmazni.”
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(2) Az RR. 3. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint
módosul.
(3) Az RR. e rendelet 5. mellékletével megállapított
7. melléklettel egészül ki.

11. §
(1) A KR. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete
lép.

15. §

(2) A KR. 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint
módosul.

A földgáz árszabályozásának kereteirõl szóló 105/2005.
(XII. 19.) GKM rendelet 2. melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul.

12. §
(1) A földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról
szóló 70/2003. (X. 28.) GKM rendelet (a továbbiakban: RR.) 2. §-a (2) bekezdésének aaf) alpontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában
a) átadás-átvételi pont
aa) a szállítóvezeték]
„aaf) hazai termelési betáplálási pontjai,”
(2) Az RR. 2. §-a (2) bekezdésének k) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„k) hálózati veszteség: a földgázszállítás, -elosztás és
-tárolás során bekövetkezõ veszteség;”
(3) Az RR. 2. §-ának (2) bekezdése a következõ z) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában]
„z) utólagos teljesítménydíj: az a díj, amelyet a 4. §
(4) bekezdésének a)–c) és e) pontjaiban meghatározott
hozzáférésre jogosult az adott hónapban –12 °C-nál hidegebb átlaghõmérsékletû napon jogosulatlanul igénybe vett
legnagyobb – az adott hónapban a pótdíj fizetés alapjául
szolgáló többletteljesítménnyel csökkentett – többletteljesítmény után fizet. Az utólagos teljesítménydíj mértéke
megegyezik az adott árszabás szerinti szállítási teljesítménydíjakkal.”
13. §
Az RR. 7. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A szállítói, tárolói és elosztói engedélyes a hálózati
veszteséget fedezõ földgáz mennyiséget legfeljebb a földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló 96/2003.
(XII. 18.) GKM rendelet 1. mellékletében szereplõ közüzemi gázdíjon szerezheti be.”
14. §
(1) Az RR. 1. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete
lép.

16. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) E rendelet 9. §-ának (2) bekezdése és 11. §-ának
(1) bekezdése 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.
(3) E rendelet 1. mellékletével megállapított KR. 1. melléklete I.1. pontjában szereplõ díjakat a 11. § (1) bekezdése
hatálybalépésének elsõ teljes gáznapjától kell hatósági
legmagasabb árként alkalmazni.
(4) E rendelet 1. mellékletével megállapított KR. 1. mellékletének
a) I.2. és II. – kivéve II.1.C) – pontjában meghatározott
gázdíjakat a 11. § (1) bekezdésének hatálybalépése utáni
elsõ – a KR. 7. §-a szerinti szabályoknak megfelelõen
megállapított – elszámolásnál,
b) I.2. és II. pontjában meghatározott alap-, illetve teljesítménydíjakat, valamint a II.1.C) pontban meghatározott díjat a 11. § (1) bekezdésének hatálybalépése utáni
– teljes naptári hónapra vonatkozó – elsõ kibocsátott
számlában
kell hatósági legmagasabb árként alkalmazni.
(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti:
a) a KR. 20/B. §-a és a 6. melléklete,
b) az RR. 1. §-a (2) bekezdésének e) pontja, 2. §-a
(2) bekezdésének aac) alpontja, 2. §-a (2) bekezdésének
w) pontja, 4. §-ának (9) és (10) bekezdése és 9. §-ának
(1) bekezdése,
c) a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról
szóló 70/2003. (X. 28.) GKM rendelet módosításáról szóló
108/2003. (XII. 29.) GKM rendelet 3. §-ának (2) bekezdése,
d) a földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló
96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet módosításáról szóló
89/2004. (VI. 26.) GKM rendelet 9. §-ának (2) bekezdése,
14. §-a, 15. §-ának (1) bekezdése,
e) a földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló
96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet módosításáról szóló
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139/2004. (XII. 16.) GKM rendelet 2. §-ának (1) és (2) bekezdése, 3–6. §-ai, 7. §-ának (3) bekezdése,
f) a földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló
96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet módosításáról szóló
52/2005. (VI. 29.) GKM rendelet 1. §-a,
g) a földgáz árszabályozásának kereteirõl szóló
105/2005. (XII. 19.) GKM rendelet 1. §-ának e) pontjában
a „közüzemi ellátás érdekében” szövegrész,
h) a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról
szóló 70/2003. (X. 28.) GKM rendelet módosításáról szóló
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107/2005. (XII. 19.) GKM rendelet 1. §-ának (1) bekezdése, valamint 1. melléklete.
(6) A KR. 5/A. §-a, valamint a földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló 96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet módosításáról szóló 108/2005. (XII. 19.) GKM rendelet 1. §-ának (1) bekezdése, 2. §-a, továbbá melléklete
2006. augusztus 1-jén hatályát veszti.
Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

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

[1. melléklet a 96/2003. (XII. 18.) GKM rendelethez]

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

Sorszám

Árszabás

Érintett vásárlói kör

Közüzemi
teljesítménydíjak
(éves)
Ft/MJ/nap

Ft/MJ/h

Közüzemi (szolgáltatói)
alapdíjak
(éves)
Ft

Közüzemi
gázdíjak
Ft/MJ

Viszonteladói
díjkedvezmény
Ft/MJ

1,959

0,335

Ft/m3/h

I.

Nagykereskedõi árszabások

I.1

Viszonteladói

szolgáltatók

I.2

Szállítóvezetéki

szállítóvezetéki fogyasztók

II.

Szolgáltatói árszabások

II.1

Háztartási

Háztartási fogyasztók

A)

<20 m3/h gázmérõvel
rendelkezõk

B)

>20 m3/h gázmérõvel
rendelkezõk

C)

Gázmérõvel nem rendelkezõk

Nem háztartási

Nem háztartási fogyasztók

A)

<20 m3/h gázmérõvel
rendelkezõk

B)

20–100 m3/h gázmérõvel rendelkezõk

C)

101–500 m3/h teljesítménylekötés

1 000

2,002

D)

>500 m3/h teljesítménylekötés

1 000

1,985

II.2

22,39
730

1,920

4 560

2,393
13 140

2,259
2,475

4 560

2,393
13 140

2,259
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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. melléklete I. pontjának 1.3. alpontja helyébe a következõ alpont lép:
„1.3. Azon gázátadókon, melyeken a téli fogyasztási idõszakra lekötött teljesítmény kisebb, mint a téli fogyasztási
idõszakon kívüli idõszakra lekötött teljesítmény, a téli fogyasztási idõszakon kívüli idõszakra lekötött teljesítmény a
gázévet megelõzõ május 31-ig – az eredeti bejelentéshez képest 10%-os határon belül – módosítható, illetve kizárólag
november hónapra vonatkozóan október 15-ig 0-ra (nullára) csökkenthetõ. A kizárólag november hónapra történõ teljesítménycsökkentés nem érinti az 1.2. pont szerinti teljesítménydíj-számítást.”
2. A KR. 2. melléklete I. pontjának 1.4–1.7., valamint 2.8–2.10. alpontjai törlésre kerülnek.
3. A KR. 2. melléklete II. pontjának 1.3. alpontja helyébe a következõ alpont lép:
„1.3. A fogyasztó által lekötni kívánt legnagyobb órai teljesítmények joghatályos bejelentését a gázévet megelõzõ január 7-ig kell megtenni, amely bejelentést a 2. § (2) bekezdésének n) pontja szerinti fogyasztó, a téli idõszakon kívüli
idõszakra vonatkozóan, a gázévet megelõzõ május 31-ig – az eredeti bejelentéshez képest 10%-os határon belül – módosíthat. A 2. § (2) bekezdésének n) pontja szerinti fogyasztó kizárólag november hónapra vonatkozóan október 15-ig 0-ra
(nullára) csökkentheti a téli idõszakon kívüli idõszakra vonatkozó teljesítményét, amely csökkentés nem érinti az
1.1. pont szerinti teljesítménydíj-számítást.”
4. A KR. 2. melléklete II. pontjának 1.6. és 2.8. alpontjai törlésre kerülnek.

3. melléklet a 44/2006. (VI. 30.) GKM rendelethez
[1. melléklet a 70/2003. (X. 28.) GKM rendelethez]
A földgáz rendszerhasználat (legmagasabb) hatósági díjai (ÁFA nélkül)
1. Szállítási díjrendszer
Szállítási díjak
Szállítási teljesítménydíj
Az e rendelet 2. § (2) bekezdésének
aaa) és
aab) pontjai
(kilépési
pontok)

aad) pontja
(HAG belépési
pont)

aae) pontja
(Beregdaróc
belépési pont)

aaf) pontja
(termelõi
belépési pont)

acb) pontja
(tárolói belépési
pont)

Szállítási
forgalmi díj
(Ft/m3)

szerinti átadási-átvételi pontokra vonatkozóan fizetendõ

Az e rendelet 4. § (4) bekezdésének b)–e) pontjaiban meghatározott
hozzáférésre jogosultak
által fizetendõ (Ft/m3/h/év)
Az e rendelet 4. § (4) bekezdésének a) pontjában
meghatározott hozzáférésre
jogosult által fizetendõ
(Ft/m3/nap/év)

2 291

7 518

7 518

7 518

7 518
0,865

97,43

319,2

319,2

319,2

319,2
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2. Elosztási díjrendszer
Díjfizetésre kötelezett rendszerhasználók

a)

Gázmérõvel nem rendelkezõ
fogyasztók
20 m3/h-nál kisebb névleges
teljesítményû gázmérõvel
rendelkezõ fogyasztók
20–100 m3/h közötti névleges
(össz)teljesítményû mérõvel
rendelkezõ fogyasztók
101–500 m3/h teljesítmény lekötésû fogyasztók
500 m3/h feletti teljesítmény
lekötésû fogyasztók

b)

c)

d)
e)

Elosztási
átalánydíj

Elosztási
alapdíj

Elosztási
alapdíj

Elosztási
teljesítménydíj

Elosztási
forgalmi díj

Ft/m3

Ft/év

Ft/m3/h/év

Ft/m3/h/év

Ft/m3

8,893
4 560

6,318

5 484

9,271
11 892

4,266

11 892

0,420

3. Tárolási díjrendszer
a)
Betárolási díj
Ft/m3

Kitárolási díj
Ft/m3

1,160

0,382

b) A tárolói mobildíj és a tárolói csúcsdíj kiszámítása a következõ képletek alapján történik:
(i) TM = 4,8 × cm0,48 Ft/m3
(ii) TCS = 224,7 × cm0,48 Ft/m3/nap/év
ahol
TM:
TCS:
cm =
cm:
cs:
m:

tárolói mobildíj (Ft/m3)
tárolói csúcsdíj (Ft/m3/nap/év)
100 × cs/m
a hozzáférésre jogosult 100 Mm3-re vetített csúcs/mobil lekötése
a hozzáférésre jogosult tárolói csúcs lekötése (m3/nap)
a hozzáférésre jogosult tárolói mobil lekötése (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. melléklete 1. pontjának 1.1.12. és
1.1.13. alpontja helyébe a következõ alpontok lépnek:
[1.1. Általános szabályok]
„1.1.12. A 4. § (4) bekezdésének a) pontjában megnevezett hozzáférésre jogosult az átadási-átvételi pontonként
lekötött napi teljesítmény 1%-nál nagyobb mértékû túllépése esetén – átadási-átvételi pontonként – köteles pótdíjat
és utólagos teljesítménydíjat fizetni a szállítónak. A pótdíj
az adott hónapon belül, –12 °C vagy annál melegebb átlaghõmérsékletû napon jogosulatlanul igénybe vett legna-

gyobb többletteljesítmény éves szállítási teljesítménydíjának 1,5-szerese. Az utólagos teljesítménydíj az adott hónapon belül, –12 °C-nál hidegebb átlaghõmérsékletû napon
jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb – az adott hónapban a pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletteljesítménnyel csökkentett – többletteljesítmény éves szállítási
teljesítménydíja. A belépési pontok esetében az országos
napi átlaghõmérsékletet, kilépési pontok esetében a kilépési ponthoz rendelt mérési ponton mért napi átlaghõmérsékletet kell figyelembe venni. Ismételt teljesítmény-túllépés esetén a pótdíj havonta ismételten felszámításra kerül.
Utólagos teljesítménydíjat csak a megelõzõ hónap(ok)ban,
–12 °C-nál hidegebb napon jogosulatlanul igénybe vett
többletteljesítmény feletti teljesítményre kell megfizetni.
A teljesítmény-túllépési pótdíj és utólagos teljesítménydíj
számításának alapja a gáztechnikai normál állapotra átszámított földgáz köbméterben lekötött napi teljesítmény és a
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túllépéssel érintett napon átvett – köbméterben mért – gázmennyiség teljes különbözete. A teljesítmény-túllépés elszámolása a 2. § (2) bekezdés aad), aae), aaf) és acb) pont
szerinti átadási-átvételi ponton mért napi mennyiségnek a
hozzáférésre jogosultra – az ÜKSZ-ben a szállítóvezeték
belépési pontjaira vonatkozó allokálási szabályok szerint –
leosztott napi mennyiségek alapján történik. A teljesítmény-túllépés elszámolása a 2. § (2) bekezdés aaa) és
aab) pontok szerinti átadási-átvételi ponton mért napi
mennyiségnek a kapcsolódó (elosztó)rendszer üzemeltetõje által, a hozzáférésre jogosultra – az ÜKSZ-ben a szállítóvezeték kilépési pontjaira vonatkozó allokálási szabályok szerint – leosztott napi mennyiségek alapján történik.
Az elszámoláshoz szükséges adatok rögzítésének, átadásának módját az ÜKSZ tartalmazza.
1.1.13. A 4. § (4) bekezdésének b)–c) és e) pontjaiban
megnevezett hozzáférésre jogosult az átadási-átvételi pontonként lekötött órai teljesítmény 1%-nál nagyobb mértékû túllépése esetén – átadási-átvételi pontonként – köteles
pótdíjat és utólagos teljesítménydíjat fizetni a szállítónak.
A pótdíj az adott hónapon belül, –12 °C vagy annál melegebb átlaghõmérsékletû napon jogosulatlanul igénybe vett
legnagyobb többletteljesítmény éves szállítási teljesítménydíjának 1,5-szerese. Az utólagos teljesítménydíj az
adott hónapon belül, –12 °C-nál hidegebb átlaghõmérsékletû napon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb – az
adott hónapban a pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletteljesítménnyel csökkentett – többletteljesítmény éves
szállítási teljesítménydíja. A belépési pontok esetében az
országos napi átlaghõmérsékletet, kilépési pontok esetében a kilépési ponthoz rendelt mérési ponton mért napi átlaghõmérsékletet kell figyelembe venni. Ismételt teljesítmény-túllépés esetén a pótdíj havonta ismételten felszámításra kerül. Utólagos teljesítménydíjat csak a megelõzõ
hónap(ok)ban, –12 °C-nál hidegebb napon jogosulatlanul
igénybe vett többletteljesítmény feletti teljesítményre kell
megfizetni a szállítónak. A teljesítmény-túllépési pótdíj és
utólagos teljesítménydíj számításának alapja a gáztechnikai normál állapotra átszámított földgáz köbméterben lekötött órai teljesítmény és a túllépéssel érintett órában
– köbméterben mért – átvett gázmennyiség teljes különbözete. A teljesítmény-túllépés elszámolása a 2. § (2) bekezdés aad), aae), aaf) és acb) pontok szerinti átadási-átvételi
ponton mért órai mennyiségnek a hozzáférésre jogosultra
– az ÜKSZ-ben a szállítóvezeték belépési pontjaira vonatkozó allokálási szabályok szerint – leosztott órai mennyiségek alapján történik. A teljesítmény-túllépés elszámolása a 2. § (2) bekezdés aaa) és aab) pontok szerinti átadási-átvételi ponton mért órai mennyiségnek a kapcsolódó
(elosztó)rendszer üzemeltetõje által, a hozzáférésre jogosultra – az ÜKSZ-ben a szállítóvezeték kilépési pontjaira
vonatkozó allokálási szabályok szerint – leosztott órai
mennyiségek alapján történik. Az elszámoláshoz szükséges adatok rögzítésének, átadásának módját az ÜKSZ tartalmazza.”
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2. Az RR. 3. mellékletének 1. pontja a következõ
1.1.14–1.1.18. alpontokkal egészül ki:
[1.1. Általános szabályok]
„1.1.14. A kilépési pontokra vonatkozó pótdíjak kiszámításánál alkalmazott napi átlaghõmérséklet az OMSz által mért és a gáznapot követõ nap 9 óráig nyilvánosságra
hozott hõmérsékletérték. Amennyiben adott hõmérsékletmérési helyen adott napra vonatkozóan nem áll rendelkezésre átlaghõmérséklet adat, a felek az OMSz-t kérik fel
helyettesítõ érték megállapítására. A felek megállapodhatnak a kilépési pontokhoz rendelt hõmérséklet-mérési pontok tekintetében. Megállapodás hiányában a pótdíjak kiszámításánál a 7. melléklet szerinti besorolást kell alkalmazni.
1.1.15. A 4. § (4) bekezdés a)–c) és e) pontjaiban megnevezett hozzáférésre jogosultak által fizetendõ utólagos
teljesítménydíj összegét
a) a gázév során elõször, adott hónapban, –12 °C-nál
hidegebb átlaghõmérsékletû napon jogosulatlanul igénybe
vett legnagyobb – a pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletteljesítménnyel csökkentett – többletteljesítmény, és
b) az e rendelet 1. mellékletének 1. pontjában meghatározott szállítási teljesítménydíj
összeszorzásával kell megállapítani.
1.1.16. Az adott hónapban, az utólagos teljesítménydíjat a 4. § (4) bekezdés a)–c) és e) pontjaiban megnevezett
hozzáférésre jogosultaknak a megelõzõ hónap, –12 °C-nál
hidegebb átlaghõmérsékletû napján jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb többletteljesítmény feletti teljesítményre kell megfizetni.
1.1.17. A 4. § (4) bekezdésének a) pontjában megnevezett hozzáférésre jogosult által havonta, a közüzemi díjrendelet vonatkozó rendelkezései alapján beszedett és kifizetett pótdíjak, valamint a – –12 °C-nál hidegebb idõben,
többletértékesítés miatt felmerült – többletköltség egyenlege éves szinten kiszámításra kerül. A negatív egyenleg
közvetlenül a következõ tarifa-megállapításnál, a pozitív
egyenleg a Hivatal döntése alapján, vagy közvetlenül a következõ tarifa-megállapításnál vagy közvetetten a teljesítmény-gazdálkodás elvét elõsegítõ beruházások megvalósításánál kerül figyelembevételre.
1.1.18. A szállító által havonta beszedett pótdíjak,
valamint a – –12 °C-nál hidegebb idõben, többletértékesítés miatt felmerült – többletköltség egyenlege éves szinten
kiszámításra kerül. A negatív egyenleg közvetlenül a következõ tarifa-megállapításnál, a pozitív egyenleg a Hivatal döntése alapján, vagy közvetlenül a következõ tarifa-megállapításnál vagy közvetetten a teljesítmény-gazdálkodás elvét elõsegítõ beruházások megvalósításánál
kerül figyelembevételre.”
3. Az RR. 3. melléklete 1. pontjának 1.2.1. és 1.2.2. alpontjaiban az „aac” szövegrészek törlésre kerülnek.
4. Az RR. 3. melléklete 1. pontjának 1.2.6. és 1.2.7. alpontja helyébe a következõ alpontok lépnek:
[1.2. Az éves szállítási teljesítmény-lekötés szabályai az
átadási-átvételi pontokon]
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„1.2.6. A pótdíjra és az utólagos teljesítménydíjra vonatkozó számlát a szállító a szállítási teljesítménydíj számlájával együtt jogosult kiállítani a hozzáférésre jogosult
számára, aki a pótdíj és utólagos teljesítménydíj számláját
a szállítási teljesítménydíj számlájával együtt köteles kiegyenlíteni.
1.2.7. A hozzáférésre jogosult a lekötéskor megadott
havi ütemezés – mely nem azonos az 1.3. pont szerinti havi
teljesítmény-lekötéssel – szerint fel nem használt lekötött
szállítási éves teljesítményt részben vagy egészben – az
ÜKSZ-ben meghatározott módon – jogosult – a szállító tájékoztatása mellett – felajánlani azokra a hónapokra vonatkozóan, amelyekben az átadási-átvételi pont legnagyobb
fogyasztása nem éri el a lekötött teljesítményt.”
5. Az RR. 3. melléklete 1. pontjának 1.2.8. alpontja törlésre kerül.
6. Az RR. 3. melléklete 1. pontjának 1.2.10. alpontja
helyébe a következõ alpont lép:
[1.2. Az éves szállítási teljesítmény-lekötés szabályai az
átadási-átvételi pontokon]
„1.2.10. A szállító köteles a közüzemi nagykereskedõnek a kilépõ fogyasztók miatt szükséges szerzõdésmódosítást – ellenszolgáltatás-mentesen – lehetõvé tenni a szerzõdéses év kezdete és a közüzemi szerzõdés felmondásának
hatálybalépése közötti idõszakban.”
7. Az RR. 3. melléklete 1. pontjának 1.3.1. alpontja helyébe a következõ alpont lép:
„1.3.1. Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb napi vagy órai teljesítmények joghatályos bejelentését az ÜKSZ-ben meghatározott idõpontig kell megtenni.”
8. Az RR. 3. melléklete 1. pontjának 1.3.3. alpontja helyébe a következõ alpont lép:
[1.3. A havi szállítási teljesítmény-lekötés szabályai az
átadási-átvételi pontokon]
„1.3.3. Az 1.1.12. és 1.1.13. pontok szerinti pótdíjra és
utólagos teljesítménydíjra, valamint az 1.3.2. pont szerinti
pótdíjra vonatkozó számlát a szállító a szállítási teljesítménydíj számlájával együtt jogosult kiállítani a hozzáférésre jogosult számára, aki a pótdíjakra és utólagos teljesítménydíjra vonatkozó számláját a szállítási teljesítménydíj
számlájával együtt köteles kiegyenlíteni.”
9. Az RR. 3. melléklete 1. pontjának 1.3.8. alpontja helyébe a következõ alpont lép:
[1.3. A havi szállítási teljesítmény-lekötés szabályai az
átadási-átvételi pontokon]
„1.3.8. A hozzáférésre jogosult a lekötött szállítói havi
teljesítményt részben vagy egészben az ÜKSZ-ben meghatározott módon jogosult – a szállító tájékoztatása
mellett – felajánlani azokra a hónapokra vonatkozóan,
amelyekben az átadási-átvételi ponton a legnagyobb fogyasztás nem éri el a lekötött teljesítményt.”
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10. Az RR. 3. melléklete 1. pontjának 1.4.1. alpontja
helyébe a következõ alpont lép:
[1.4. A napi szállítási teljesítmény-lekötés szabályai az
átadási-átvételi pontokon]
„1.4.1. Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb
napi vagy órai teljesítmények joghatályos bejelentését az
ÜKSZ-ben meghatározott idõpontig kell megtenni.”
11. Az RR. 3. melléklete 1. pontjának 1.4.3. alpontja
helyébe a következõ alpont lép:
[1.4. A napi szállítási teljesítmény-lekötés szabályai az
átadási-átvételi pontokon]
„1.4.3. Az 1.1.12. és 1.1.13. pontok szerinti pótdíjra és
utólagos teljesítménydíjra, valamint az 1.4.2. pont szerinti
pótdíjra vonatkozó számlát a szállító a szállítási teljesítménydíj számlájával együtt jogosult kiállítani a hozzáférésre jogosult számára, aki a pótdíjakra és utólagos teljesítménydíjra vonatkozó számláját a szállítási teljesítménydíj
számlájával együtt köteles kiegyenlíteni.”
12. Az RR. 3. melléklete 1. pontjának 1.4.8. alpontja
helyébe a következõ alpont lép:
[1.4. A napi szállítási teljesítmény-lekötés szabályai az
átadási-átvételi pontokon]
„1.4.8. A hozzáférésre jogosult a lekötött teljesítményt
részben vagy egészben az ÜKSZ-ben meghatározott módon jogosult – a szállító tájékoztatása mellett – felajánlani
azokra a napokra vonatkozóan, amelyekben a várható nominálása nem éri el a lekötött teljesítményt.”
13. Az RR. 3. melléklete 1. pontjának 1.6.1. alpontja
helyébe a következõ alpont lép:
[1.6. A havi szállítási megszakítható teljesítmény-lekötés szabályai az átadási-átvételi pontokon]
„1.6.1. Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb napi vagy órai teljesítmények joghatályos bejelentését az ÜKSZ-ben meghatározott idõpontig kell
megtenni.”
14. Az RR. 3. melléklete 1. pontjának 1.7.1–1.7.3. alpontjai helyébe a következõ alpontok lépnek:
[1.7. A napi megszakítható szállítási teljesítmény-lekötés szabályai az átadási-átvételi pontokon]
„1.7.1. Az átadási-átvételi pontonként lekötött megszakítható órai vagy napi teljesítmények joghatályos bejelentését az ÜKSZ-ben meghatározott idõpontig kell megtenni.
1.7.2. A téli fogyasztási idõszakban a megszakítható teljesítmény-lekötés napi szállítási teljesítménydíjának mértéke legfeljebb az e rendelet 1. mellékletének 1. pontjában
meghatározott éves szállítási teljesítménydíj 110%-ának
1/60-ad része.
1.7.3. A téli fogyasztási idõszakon kívüli idõszakban a
megszakítható teljesítmény-lekötés napi szállítási teljesítménydíjának mértéke legfeljebb az e rendelet 1. mellékletének 1. pontjában meghatározott éves szállítási teljesítménydíj 50%-ának 1/60-ad része.”
15. Az RR. 3. melléklete 1. pontjának 1.9.2. alpontja
törlésre kerül.

5994

MAGYAR KÖZLÖNY

2006/80. szám

5. melléklet a 44/2006. (VI. 30.) GKM rendelethez
[7. melléklet a 70/2003. (X. 28.) GKM rendelethez]
OMSZ mérési pont
megnevezése

OTR/WEM kiadási pont megnevezése

Agárd

DHE 1+2, Dunaújváros 1, Dunaújváros 2, Dunaújváros 2+3, Dunaújváros 3, Kápolnásnyék, Mezõszentgyörgy, Nádasdladány 1–1, Nádasdladány 1–1+Nádasdladány 2,
Nádasdladány 2, Szabadbattyán, Szabadegyháza 1, Szabadegyháza 1+2, Szabadegyháza 2, Székesfehérvár, Székesfehérvár 1, Székesfehérvár 2

Baja

Baja 1, Baja 2, Báta, Bátaszék, Bátmonostor 1–1, Bátmonostor 1–2, Felsõszentiván,
Mohács, Palotabozsok, Szekszárd I, Szekszárd I+II, Szekszárd II, Várdomb

Békéscsaba

Békés, Békéscsaba 1, Békéscsaba 2, Békéscsaba 3, Gyula, Méhkerék, Mezõberény,
Murony, Sarkad, Telekgerendás, Újkígyós

Budapest–Lõrinc

Alag 1, Alag 1+2, Alag 2, Budaörs, Budaörs+Budatétény 1, Budatétény 1, Budatétény 2,
Cegléd I, Cegléd I+II, Cegléd II, Ceglédbercel, Csepel 1–1, Csepel 1–2, Csepel 2,
Dömsöd, Fót, Gödöllõ 1, Gödöllõ 1+2, Gödöllõ 2, Gyál, Hárshegy, Ikarusz 1, Ikarusz 2,
Kõbánya 1, Kõbánya 2, Majosháza, Makád, MOL DUFI, Monor, Nagykõrös, Pilisvörösvár, Pusztavacs, Rákospalota 1, Rákospalota 2, Solymárvölgy 1–1, Solymárvölgy 1–2,
Soroksár 1–1, Soroksár 1–2, Százhalombatta I–1 (DHE), Százhalombatta I–2 (DHE),
Százhalombatta I–3 (DHE), Százhalombatta I–4 (DHE), Százhalombatta I–5 (DHE),
Százhalombatta II–1 (DUFI), Százhalombatta II–2 (DUFI), Szentendre 1, Szentendre 2,
Szigetszentmiklós I, Szigetszentmiklós II, Szõd, Tököl, Újhartyán, Vác I, Vác I+III–1–2,
Vác III–1–1 (DCM), Vác III–1–2, Vecsés 1, Vecsés 2, Vecsés 3–1, Vecsés 3–2, Zsámbok 2

Debrecen

Balmazújváros, Berettyóújfalu, Bödönhát 1–1, Bödönhát 1–2, Debrecen I–1, Debrecen I–2, Debrecen I–3, Debrecen II–1–1, Debrecen II–1–2, Ebes, Egyek, Hajdúböszörmény, Hajdúsámson, Hajdúszoboszló II, Kaba, Mezõsas, Nádudvar, Nagyhegyes,
Püspökladány, Sáránd, Téglás, Tiszacsege

Eger

Bélapátfalva, Csány, Eger I, Eger I+II, Eger II, Gyöngyös, Hatvan, Heréd, Kál, Mátraderecske, Mezõkövesd, Mezõnagymihály, Nagyfüged, Pétervására, Sámsonháza, Tarnalelesz, Zagyvaszántó 1, Zagyvaszántó 2

Gyõr

Bábolna, Bõnyrétalap, Devecser 1–1, Devecser 1–1+1–2, Devecser 1–2, Gyõr 1,
Gyõr 1+2, Gyõr 2, Ikrény, Lovászpatona 1–1, Lovászpatona 1–2, Pápa, Töltéstava

Káld

Celldömölk, Jánosháza, Káld, Meggyeskovácsi

Kapuvár

Csorna, Fertõszentmiklós, Kapuvár, Répcelak, Újkér

Kecskemét

Bugac, Kecskemét I–1, Kecskemét I–2, Kecskemét II, Kerekegyháza, Kiskunfélegyháza I, Kiskunfélegyháza II, Lajosmizse, Városföld

Kelebia

Jánoshalma, Kunfehértó

Kiskunmajsa

Csólyospálos, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Pálmonostora, Pusztaszer, Szank

Miskolc

Abaújkér, Borsodchem, Borsodchem, Center 2–1, Center 2–2, Center 2–3, Járdánháza,
Kazincbarcika, Kazincbarcika I, Kazincbarcika II, Kazincbarcika III–1 (BVK), Kazincbarcika III–2 (MUCSONY), Kazincbarcika IV (BHE), Kazincbarcika V (BVK), Kistokaj 1, Kistokaj 2, Mezõcsát, Miskolc I–1, Miskolc I–2, Miskolc II–1, Miskolc II–2,
Miskolc II–3, Miskolc II–4, Miskolc II–5, Miskolc III (HCM), Nemesbikk, Ózd I–1,
Ózd I–2 (OERG), Ózd II, Rudabánya, Sajókeresztúr, Sajószentpéter, Sajóvelezd, Sárospatak, Szerencs, Tiszaújváros I–1–1 (THE), Tiszaújváros I–1–2 (TIFO), Tiszaújváros I–1–3, Tiszaújváros I–2 (INERT), Tiszaújváros II–1 (TVK), Tiszaújváros II–2
(THE), Tiszaújváros II–3, Tiszaújváros II–4 (TVK-ER), Vadna

Mosonmagyaróvár

Mosonmagyaróvár, Mosonszentmiklós
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OMSZ mérési pont
megnevezése
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OTR/WEM kiadási pont megnevezése

Nagykanizsa

Becsehely, Csurgó, Gutorfölde, Iharosberény, Lenti 1–1, Lenti 1–2, Magyarszerdahely,
Nagykanizsa 1–1, Nagykanizsa 1–2

Nyíregyháza

Anarcs, Balkány, Beregdaróc, Gyõrtelek 1, Gyõrtelek 1+2, Gyõrtelek 2, Ibrány, Kisvarsány 1, Kisvarsány 1+2, Kisvarsány 2, Máriapócs, Nagyar, Napkor, Nyírbogdány, Nyíregyháza 1, Nyíregyháza 2, Nyírmeggyes, Nyírtelek 1, Nyírtelek 2, Õr, Petneháza,
Tiszalök, Tiszavasvári, Vásárosnamény

Orosháza

Gerendás, Kardoskút 1, Kardoskút 2, Nagymágocs, Orosháza I, Orosháza II–1, Orosháza II–2, Orosháza II–3, Pusztaföldvár

Paks

Aba, Aba+Törökkoppány, Fadd 1+2, Fadd 1–1, Fadd 1–2

Pécs

Bonyhád 1–1, Bonyhád 1–1+1–2, Bonyhád 1–1+1–2, Bonyhád 1–2, Maráza, Pécs I–1,
Pécs I–2, Pécs II, Pécs III

Pitvaros

Battonya 1–1, Battonya 1–1+1–2, Battonya 1–2, Mezõhegyes, Tótkomlós, Végegyháza

Soltvadkert

Kalocsa, Soltvadkert, Tázlár

Sopron

Sopron 1, Sopron 1+2, Sopron 2, Sopron 3

Szarvas

Ecsegfalva, Endrõd 1–1, Szarvas

Szécsény

Balassagyarmat, Bátonyterenye, Érsekvadkert, Mátraterenye, Pásztó 1, Pásztó 2, Rétság,
Romhány, Salgótarján 1, Salgótarján 1+2, Salgótarján 2, Salgótarján 3, Szécsény, Szigetmonostor, Vác II

Szeged

Algyõ I, Algyõ II, Hódmezõvásárhely, Kiskundorozsma, Kiszombor, Makó, Óföldeák,
Szeged 1, Szeged 1+2+Újszeged, Szeged 2, Újszeged, Üllés 1

Szentes

Csongrád I, Csongrád II, Szentes I, Szentes I+II, Szentes II

Szentgotthárd

Csákánydoroszló, Körmend, Szentgotthárd

Szolnok

Abony, Berekfürdõ 1–1, Berekfürdõ 1–1+1–2, Berekfürdõ 1–2, Endrõd 1–2, Fegyvernek, Jászberény, Jászdózsa, Karcag, Kenderes I, Kisújszállás, Kunszentmárton, Martfû,
Mezõtúr, Öcsöd, Szajol 1–1, Szajol 1–2, Szolnok, Szolnok I, Szolnok II–1, Szolnok II–2,
Törökszentmiklós I, Törökszentmiklós II

Szombathely

Kõszeg, Sárvár, Szombathely, Szombathely 1, Szombathely 2, Szombathely 3, Vasszécsény

Tápiószele

Zsámbok 3

Tass

Kunadacs, Tass

Taszár

Babócsa, Balatonboglár, Háromfa, Kaposvár I, Kaposvár II, Kaposvár I+II, Lengyeltóti,
Marcali, Nagyatád, Öreglak 1–1, Öreglak 1–2, Somogyjád, Törökkoppány 5

Tát

Dorog 1, Dorog 1+2, Dorog 2, Nyergesújfalu

Tata

Almásfüzitõ, Komárom, Nagysáp, Tata, Tatabánya I, Tatabánya II, Zsámbék

Veszprém
(Szentkirályszabadja)

Ajka, Balatonfûzfõ, Balatonszéplak, Berhida, Herend, Keszthely, Kõröshegy, Nádasdladány 1–2, Õsi, Papkeszi, Pétfürdõ 1, Pétfürdõ 2, Raposka, Somogysámson, Sümegcsehi 1–1, Sümegcsehi 1–2, Tapolca, Veszprém I–1, Veszprém I–1+I–2+II (BM),
Veszprém I–2, Veszprém II (BM)

Záhony

Mándok

Zalaegerszeg

Nagylengyel 1–1, Nagylengyel 1–2, Nagylengyel KTD ZRG, Pókaszepetk 1–1, Pókaszepetk 1–2, Zalaegerszeg 1, Zalaegerszeg 1+2, Zalaegerszeg 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 rendelet 2. melléklete 1. pontja 1.6. alpontjának a) pontja helyébe a következõ alpont
lép:
[1. Áralkalmazási eljárások
1.6. Nyereségkorlát és nyereség-visszajuttatás]
„a) A szállítói és rendszerirányítói, elosztói, közüzemi szolgáltatói és tárolói mûködési engedélyesek engedélyköteles
tevékenysége(i) által szabadon elérhetõ nyereség felsõ korlátjának (NYK) kiszámítása adott engedélyesre:
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:
TK:

szabadon elérhetõ nyereség felsõ korlátja,
a közüzemi szolgáltató közüzemi szolgáltatási engedélyköteles tevékenysége részére az induló árak
megállapításánál kalkulált tõkeköltségelem (TKk) a 2006. évi szabadon elérhetõ nyereség felsõ korlátjának megállapításához, illetve a szállító és rendszerirányító hazai célú földgázszállítási és rendszerirányítási, az elosztó elosztási, a tároló közüzemi tárolási engedélyköteles tevékenysége(i) részére az induló árak megállapításánál kalkulált tõkeköltségelem (TKi),
TKk2007:
a közüzemi szolgáltató közüzemi szolgáltatási engedélyköteles tevékenysége részére az induló árak
megállapításánál kalkulált tõkeköltségelem (TKk2007),
CPIX3:
a KSH által közzétett 2006. évi éves átlagos fogyasztói árindexbõl a háztartási energia sor elhagyásával
számított árindex,
CPIX4:
a KSH által közzétett 2007. évi éves átlagos fogyasztói árindexbõl a háztartási energia sor elhagyásával
számított árindex,
CPIX5:
a KSH által közzétett 2008. évi éves átlagos fogyasztói árindexbõl a háztartási energia sor elhagyásával
számított árindex,
CPIX6:
a KSH által közzétett 2009. évi éves átlagos fogyasztói árindexbõl a háztartási energia sor elhagyásával
számított árindex,
TFK:
a párnagáz elismert tõkefedezeti költsége,
k3; k4; k5; k6: inflációkorrekciós tényezõk a 0,018 £ k £ 0,022 sávban.”
2. A 105/2005. (XII. 19.) GKM rendelet 2. melléklete 1. pontja 1.6. alpontjának e) pontja törlésre kerül.
3. A 105/2005. (XII. 19.) GKM rendelet 2. melléklete 2. pontjának (12) sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
[2. Ármeghatározások és jelölések
2.4. A rendszeres árkorrekció során elismert fajlagos földgáz beszerzési költség meghatározása a tárgyidõszakra:]
„ieusd = 287,98 × (0,5 × fo/302,093 + 0,5 × go/541,562)
(12)”

4. A 105/2005. (XII. 19.) GKM rendelet 2. melléklete 2.6. alpontjának er alpontja helyébe a következõ alpont lép:
[2.6. Jelölések:]
„er: a Magyar Nemzeti Bank által a rendszeres ármódosítás negyedévét megelõzõ negyedév második hónapjának
01. és 15. napja között közzétett hivatalos napi devizaárfolyamok egyszerû számtani átlaga.”
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Borsi László, az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal
elnöke e megbízását – 2006. június 30-i hatállyal –
visszavonom.

A Miniszterelnök határozatai
Gyurcsány Ferenc s. k.,

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

miniszterelnök

a Magyar Turisztikai Hivatal elnökének felmentésérõl
A Magyar Turisztikai Hivatalról szóló 296/2004.
(X. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben, az illetékes miniszter javaslatára
dr. Somogyi Zoltánt, a Magyar Turisztikai Hivatal elnökét e tisztségébõl – 2006. június 30-i hatállyal –
felmentem.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

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

A Miniszterelnök
39/2006. (VI. 30.) ME
határozata
a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal
elnökének felmentésérõl
A Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatalról
szóló 195/2003. (XI. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben, az illetékes miniszter javaslatára
dr. Sarudi Csabát, a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal elnökét e tisztségébõl – 2006. június 30-i
hatállyal –
felmentem.

a Nemzeti Sporthivatal elnökének felmentésérõl
Gyurcsány Ferenc s. k.,
A Nemzeti Sporthivatalról szóló 297/2004. (X. 28.)
Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben, az illetékes miniszter javaslatára

miniszterelnök

dr. Ábrahám Attilát, a Nemzeti Sporthivatal elnökét
e tisztségébõl – 2006. június 30-i hatállyal –
felmentem.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Miniszterelnök
40/2006. (VI. 30.) ME
határozata
címzetes fõjegyzõi cím adományozásáról

A Miniszterelnök
38/2006. (VI. 30.) ME
határozata
az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal elnöke
megbízásának visszavonásáról

A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 30/B. § (1) bekezdése alapján – az önkormányzati és
területfejlesztési miniszter javaslatára –
Fehér Lászlónénak,
Káposzta Józsefnek és
dr. Sinka Józsefnek
címzetes fõjegyzõi címet adományozok.

Az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalról szóló
135/2003. (VIII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben, az illetékes miniszter javaslatára

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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(VIII. 5.) Korm. rendelet 2–3. §-a 2006. június 21-én, azaz
kettõezer-hat június huszonegyedikén hatályba lépett.
Dr. Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

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. rendelettel a Magyar Közlöny 2005. augusztus 5-i 108. számában kihirdetett, 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 szerint a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának jegyzéke és a Szlovák Köztársaság Külügyminisztériumának azonos tartalmú válaszjegyzéke
Megállapodást képez a két ország között, amely a válaszjegyzék kézhezvételének napjától számított 15. (tizenötödik) napon lép hatályba.
A Magyar Fél jegyzéke 2005. augusztus 2-án keltezõdött, a Szlovák Fél azonos tartalmú válaszjegyzékét a
Magyar Fél 2006. június 6-án vette kézhez.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 154/2005.
(VIII. 5.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy 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.

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. törvény 2. §-a
hatálybalépésérõl
A 2006. évi XVII. törvénnyel a Magyar Közlöny 2006.
február 16-i, 17. számában kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és Québec Kormánya között a szociális biztonságról szóló, Ottawában, 2004. május 12-én aláírt Megállapodás 29. cikke 1. pontja szerint a Szerzõdõ Felek értesítik egymást a Megállapodás hatályba léptetéséhez szükséges belsõ eljárás befejezésérõl. A 29. cikk 2. pontja szerint a Megállapodás az azt követõ negyedik hónap elsõ
napján lép hatályba, amelyben az 1. bekezdés szerint legutolsó értesítést is elküldték.
Québec 2006. március 3-án diplomáciai úton tudomásul
vette azon jegyzék kézhezvételét, amelyben a Magyar
Köztársaság tájékoztatta a belsõ jogi eljárás lefolytatásáról. Egyúttal Québec arról adott tájékoztatást, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belsõ eljárásnak
eleget tett.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 2006. évi
XVII. törvény 3. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy a
Magyar Köztársaság Kormánya és Québec Kormánya
között a szociális biztonságról szóló, Ottawában, 2004.
május 12-én aláírt Megállapodás kihirdetésérõl szóló
2006. évi XVII. törvény 2. §-a 2006. július 1-jén, azaz kettõezer-hat július elsején lép hatályba.
Dr. Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter
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