
 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
97/2007. (XII. 1.) GKM

ren de le te

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, valamint 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

A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vé ny
56. § (1) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
g) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va
– a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szóló

169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. § b) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

(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 to váb bi ak ban: KR.)
2. § (2) be kez dés g)–h) pont jai he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zé sek lép nek:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„g) idõ sza kos fo gyasz tó: azon el osz tó ve ze ték rõl el lá tott 

fo gyasz tó, aki tõl a szer zõ dött idõ sza kos tel je sít mé nye a
szer zõ dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint (pl. rög zí tett 
szá mú na pon vagy egyéb fel té te lek mel lett) az ok tó ber 1.
és áp ri lis 30. kö zöt ti idõ szak ban – a meg sza kí tás ra jo go -
sult in téz ke dé se alap ján – csök kent he tõ, illetve idõ sza ko -
san fel füg geszt he tõ, és így ezen idõ szak ban a ren del ke zé -
sé re bo csá tott min den ko ri tel je sít mény sze rint vé te lez het;

h) ki egyen lí tõ fo gyasz tó: a szol gál ta tó ál tal a szer zõ dés -
ben meg ha tá ro zott fel té te lek alap ján ren del ke zés re bo csá -
tott min den ko ri tel je sít mény sze rint vé te le zõ el osz tó ve ze -
ték rõl el lá tott fo gyasz tó;”
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(2) A KR. 2. § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ r) pont tal egé -
szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„r) meg sza kí tást vál la ló fo gyasz tó: a nagy ke res ke dõ

 által el lá tott azon szol gál ta tó vagy szál lí tó ve ze ték rõl el lá -
tott fo gyasz tó, aki a nagy ke res ke dõ felé igény be je len té sé -
ben meg sza kí tás vál la lá sát be je len tet te, és azt a nagy ke res -
ke dõ vissza iga zol ta.”

2. §

A KR. 12. § (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. § (2) be kez dé sé ben, a 19. §
(3)–(6) be kez dé sé ben, a 20. § (1)–(2) be kez dé sé ben, to -
váb bá a 2. szá mú mel lék let I. fe je ze té nek 3–4. pont ja i ban,
valamint a 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 -
átadó 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.”

3. §

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

4. §

A KR. 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 2. szá mú
mel lék le te lép.

5. §

A rend szer hasz ná la ti dí jak meg ál la pí tá sá ról szóló
70/2003. (X. 28.) GKM ren de let 1. szá mú mel lék let
„ 2. Elosztá si díj rend szer” táb lá za ta e ren de let 3. szá mú
mel lék le te sze rint mó do sul.

6. §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, és a ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) Ha tá lyát vesz ti a föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg -
állapításáról szóló 96/2003. (XII. 18.) GKM ren de let mó -
do sí tá sá ról szóló 89/2004. (VI. 26.) GKM ren de let.

(3) Az e ren de let ben köz zé tett árak (dí jak) és ár al kal ma -
zá si fel té te lek a ha tály ba lé pés elõtt kö tött szer zõ dé sek ré -
szé vé vál nak, ki vé ve, ha a ki hir de tést kö ve tõ en a fe lek
nem a min den ko ri ha tó sá gi árak ban, illetve ár al kal ma zá si
fel té te lek ben, ha nem az ere de ti szer zõ dés vál to zat lan
fenn tar tá sá ban, vagy az e ren de let ben fog lal tak nál ala cso -
nyabb árak (dí jak) vagy el té rõ (a fo gyasz tó ese té ben a fo -
gyasz tó szá má ra ked ve zõbb) ár al kal ma zá si fel té te lek al -
kal ma zá sá ban kö zös aka rat tal ál la pod nak meg.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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1. szá mú mel lék let a 97/2007. (XII. 1.) GKM ren de let hez

„1. szá mú mel lék let a 96/2003. (XII. 18.) GKM ren de let hez

A föld gáz leg ma ga sabb köz üze mi dí jai (ÁFA és a fo gyasz tó kat köz vet le nül ter he lõ egyéb adók nél kül)

Sor-

szám
Ár sza bás Érin tett vá sár lói kör

Köz üze mi tel je sít mény dí jak
(éves)

Köz üze mi (szol gál ta tói) 
alap dí jak

(éves)

Köz üze mi
 gáz dí jak

Ft/MJ

Vi szont-
el adói 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 23,06 2,034 0,458

I.2 Szál lí tó ve ze té ki szál lí tó ve ze ték rõl 
el lá tott fo gyasz tók

730 2,009

II. Szol gál ta tói ár sza bá sok

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

4788 2,513
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Sor-

szám
Ár sza bás Érin tett vá sár lói kör

Köz üze mi tel je sít mény dí jak
(éves)

Köz üze mi (szol gál ta tói) 
alap dí jak

(éves)

Köz üze mi
 gáz dí jak

Ft/MJ

Vi szont-
el adói díj -

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

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

13 704 2,354

C) Gáz mé rõ vel nem ren -
del ke zõk

2,602

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

4788 2,513

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

13 704 2,354

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

1000 2,106

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

1000 2,086

”

2. szá mú mel lék let
a 97/2007. (XII. 1.) GKM ren de let hez

„2. szá mú mel lék let
a 96/2003. (XII. 18.) GKM ren de let hez

I. A szol gál ta tó éves és havi tel je sít mény le kö té sé nek
sza bá lyai

1. Az éves tel je sít mény le kö tés sza bá lyai

1.1. A gáz át adó ál lo má son ként le köt ni kí vánt leg na -
gyobb 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 ten ni. A le -
köt ni kí vánt tel je sít mény be je len té sé nek ké se del me
(elmu lasz tá sa) ese tén a nagy ke res ke dõ a so ron kö vet ke zõ
szer zõ dé si idõ sza kot meg elõ zõ szer zõ dé si idõ szak ra le kö -
tött leg na gyobb tel je sít ményt jo go sult ér vé nyes le kö tött
tel je sít mény nek te kin te ni mind ad dig, amíg a szol gál ta tó a
le kö tött tel je sít mény be je len té sé nek nem tesz ele get. Ilyen
ké se de lem ese tén a szol gál ta tó – a be je len tett tel je sít mény
után a tel jes szer zõ dé si idõ szak ra fel szá molt vi szont el adói
tel je sít mény dí jon fe lül – kö te les a nagy ke res ke dõ ré szé re
pót díj ként meg fi zet ni az adott gáz át adó ál lo más(ok)ra a
ké se de lem idõ tar ta ma alatt figye lembe vett tel je sít mény
éves vi szont el adói tel je sít mény dí já nak 1/365-öd ré szét a
ké se de lem min den nap já ra. A pót díj ra vo nat ko zó szám lát
a nagy ke res ke dõ a vi szont el adói tel je sít mény díj szám lá já -
val együtt jo go sult ki ál lí ta ni a szol gál ta tó szá má ra, aki a
pót díj szám lá ját a vi szont el adói tel je sít mény díj szám lá já -
val együtt kö te les ki egyen lí te ni.

1.2. A szer zõ dé si idõ szak ra vo nat ko zó tel je sít ményt a
szer zõ dé si idõ szak ban a gáz át adó ál lo má son igény be ven -
ni ter ve zett leg na gyobb tel je sít mény alap ján kell le köt ni.
E ren de let 1. szá mú mel lék le te sze rin ti vi szont el adói tel je -
sít mény dí jat a téli fo gyasz tá si idõ szak ra le kö tött tel je sít -
mény alap ján kell meg fi zet ni. Ha a szer zõ dé si idõ szak ban

igény be ven ni ter ve zett leg na gyobb tel je sít mény a téli fo -
gyasz tá si idõ sza kon kí vü li idõ szak ra esik, ak kor a szol gál -
ta tó kö te les le kö té sét a téli fo gyasz tá si idõ szak ra is meg ad -
ni. A téli fo gyasz tá si idõ szak ra le kö tött tel je sít mény alap -
ján meg fi ze tett – e ren de let 1. szá mú mel lék le te sze rin ti –
vi szont el adói tel je sít mény dí jon fe lül kö te les a szol gál ta tó
meg fi zet ni a téli fo gyasz tá si idõ sza kon kí vü li idõ szak ra le -
kö tött tel je sít mény és a téli fo gyasz tá si idõ szak ra le kö tött
tel je sít mény kü lön bö ze té re az éves vi szont el adói tel je sít -
mény díj 5 %-át.

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 havi tel je sít mény le kö tés sza bá lyai

2.1. A szol gál ta tó ál tal gáz át adó ál lo má son ként le köt ni
kí vánt leg na gyobb napi tel je sít mé nyek jog ha tá lyos be je -
len té sét a ter ve zett igény be vé telt leg alább 30 nap tá ri nap -
pal meg elõ zõ en kell meg ten ni.

2.2. A le köt ni kí vánt tel je sít mény be je len té sé nek ké se -
del me (el mu lasz tá sa) ese tén a szol gál ta tó – a be je len tett
tel je sít mény után a tel jes szer zõ dé si idõ szak ra fel szá molt
vi szont el adói tel je sít mény dí jon fe lül – kö te les a nagy -
kereskedõ ré szé re pót díj ként meg fi zet ni az adott gáz át adó
ál lo más(ok)ra a be je len tett tel je sít mény éves vi szont el adói 
tel je sít mény dí já nak 1/365-öd ré szét a ké se de lem min den
nap já ra.



2.3. A 2.2. pont sze rin ti pót díj ra vo nat ko zó szám lát a
nagy ke res ke dõ a vi szont el adói tel je sít mény díj szám lá já -
val együtt jo go sult ki ál lí ta ni a szol gál ta tó szá má ra, aki a
pót díj szám lá ját a vi szont el adói tel je sít mény díj szám lá já -
val együtt kö te les ki egyen lí te ni.

2.4. A téli fo gyasz tá si idõ szak ban le kö tött havi tel je sít -
mé nyért a le kö tés idõ tar ta má nak elsõ hó nap já ra a vi szont -
el adói tel je sít mény díj 90 %-át és min den to váb bi meg kez -
dett hó nap után to váb bi 10 %-át kö te les meg fi zet ni a szol -
gál ta tó. Min den új le kö tés ese tén a fi ze ten dõ vi szont el adói 
tel je sít mény dí jat a fen ti mó don kell ki szá mí ta ni.

2.5. A nem téli fo gyasz tá si idõ szak ban le kö tött havi tel -
je sít mé nyért, a le kö tés idõ tar ta má nak elsõ hó nap já ra a vi -
szont el adói tel je sít mény díj 20 %-át és min den to váb bi
meg kez dett hó nap után to váb bi 5 %-át kö te les meg fi zet ni
a szol gál ta tó. Min den új le kö tés ese tén a fi ze ten dõ vi szont -
el adói tel je sít mény dí jat a fen ti mó don kell ki szá mí ta ni.

2.6. Ha a szol gál ta tó téli fo gyasz tá si idõ szak ban leg -
alább 3 hó nap ra köt le tel je sít ményt, e tel je sít ményt a szer -
zõ dé ses év hát ra lé võ ré szé ben té rí tés men te sen ve he ti
igény be.

2.7. Ha a szol gál ta tó nem téli fo gyasz tá si idõ szak ban
leg alább 3 hó nap ra köt le tel je sít ményt, a tel je sít ményt a
szer zõ dé ses év hát ra lé võ – téli fo gyasz tá si idõ sza kon
 kívüli – ré szé ben té rí tés men te sen ve he ti igény be.

3. A meg sza kí tást vál la ló fo gyasz tó éves teljesítmény -
lekötésének sza bá lyai

3.1. Ha a szer zõ dés a meg sza kí tást a téli fo gyasz tá si idõ -
szak ban és leg fel jebb össze sen 10 gáz nap idõ tar tam ra te szi 
le he tõ vé, ak kor a meg sza kít ha tó tel je sít mény díja az e ren -
de let 1. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott tel je sít mény -
díj 90 %-a.

3.2. Ha a szer zõ dés a meg sza kí tást a téli fo gyasz tá si idõ -
szak ban és leg fel jebb össze sen 30 gáz nap idõ tar tam ra te szi 
le he tõ vé, ak kor a meg sza kít ha tó tel je sít mény díja az e ren -
de let 1. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott tel je sít mény -
díj 50 %-a.

3.3. Ha a szer zõ dés a meg sza kí tást a téli fo gyasz tá si idõ -
szak ban és össze sen 30 gáz nap nál hosszabb idõ tar tam ra
te szi le he tõ vé, ak kor a meg sza kít ha tó tel je sít mény díja az
e ren de let 1. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott szál lí tá si
tel je sít mény díj 10 %-a.

4. A meg sza kí tást vál la ló fo gyasz tó havi teljesítmény -
lekötésének sza bá lyai

4.1. Ha a havi tel je sít mény le kö tés re irá nyuló szer zõ dés
a meg sza kí tást leg fel jebb össze sen 3 gáz nap idõ tar tam ra
te szi le he tõ vé, ak kor a meg sza kít ha tó tel je sít mény díja a
2. pont ban meg ha tá ro zott tel je sít mény díj 90 %-a.

4.2. Ha a szer zõ dés a meg sza kí tást leg fel jebb össze sen
10 gáz nap idõ tar tam ra te szi le he tõ vé, ak kor a meg sza kít -
ha tó tel je sít mény díja a 2. pont ban meg ha tá ro zott tel je sít -
mény díj 50 %-a.

4.3. Ha a szer zõ dés a meg sza kí tást leg fel jebb össze sen
25 gáz nap idõ tar tam ra te szi le he tõ vé, ak kor a meg sza kít -
ha tó tel je sít mény díja a 2. pont ban meg ha tá ro zott szál lí tá si 
tel je sít mény díj 10 %-a.

4.4. Ha a szer zõ dés a meg sza kí tást össze sen 25 gáz nap -
nál hosszabb idõ tar tam ra te szi le he tõ vé, ak kor a meg sza -
kít ha tó tel je sít mény után a hoz zá fé rés re jo go sult tel je sít -
mény dí jat nem fi zet.

II. A nem ház tar tá si fo gyasz tó
éves tel je sít mény-igény be vé te lé nek

és havi tel je sít mény le kö té sé nek sza bá lyai

1. Az éves tel je sít mény-igény be vé tel sza bá lyai

1.1. Ha az egy be füg gõ te lep he lyen a szer zõ dé si idõ -
szak ban, a téli fo gyasz tá si idõ szak ban is vé te lez nek föld -
gázt, a köz üze mi tel je sít mény dí jat és alap dí jat a téli fo -
gyasz tá si idõ szak ra igény be vett leg na gyobb tel je sít mény
alap ján kö te les a fo gyasz tó meg fi zet ni. Igény be vett leg na -
gyobb tel je sít mény alatt a fo gyasz tó fo gyasz tá sát mérõ
gáz mé rõ(k) név le ges (össz)tel je sít mé nye ér ten dõ, ha az
– az e ren de let 5. § (2) be kez dé se sze rint szá mít va – egy be -
füg gõ te lep he lyen ként 20–100 m3/h ér ték kö zött van, és a
le kö tött tel je sít mény ér ten dõ, ha a fo gyasz tó fo gyasz tá sát
mérõ gáz mé rõ(k) név le ges (össz)tel je sít mé nye – az e ren -
de let 5. § (2) be kez dé se sze rint szá mít va – egy be füg gõ te -
lep he lyen ként 100 m3/h-nál na gyobb. A fo gyasz tó a köz -
üze mi tel je sít mény dí jat és alap dí jat, valamint a köz üze mi
gáz dí jat a szer zõ dé si idõ szak ban igény be vett leg na gyobb
tel je sít mény sze rin ti fo gyasz tói ka te gó ria díj té te lei sze rint
kö te les meg fi zet ni. Az alap- és tel je sít mény dí jas sze zo ná -
lis fo gyasz tó a téli fo gyasz tá si idõ szak ban igény be vett
leg na gyobb tel je sít mény alap ján meg fi ze tett alap-, illetve
tel je sít mény dí jon fe lül kö te les meg fi zet ni a téli fo gyasz tá -
si idõ sza kon kí vü li idõ szak ban igény be vett leg na gyobb
tel je sít mény és a téli fo gyasz tá si idõ szak ban igény be vett
leg na gyobb tel je sít mény kü lön bö ze té re az alap díj vagy
tel je sít mény díj 5 %-át a szol gál ta tó ál tal ki szám lá zott havi
üte me zés ben.

1.2. Az alap- és tel je sít mény dí jas sze zo ná lis fo gyasz tó a 
no vem ber hó nap ra ér vé nyes sze zo ná lis igény be vé tel re
(a téli fo gyasz tá si idõ sza kon kí vü li idõ szak ban igény be
vett leg na gyobb tel je sít mény és a téli fo gyasz tá si idõ szak -
ban igény be vett leg na gyobb tel je sít mény kü lön bö ze té re)
a köz üze mi tel je sít mény díj vagy alap díj 1/365-öd ré szét
– az 1.1. pont sze rin ti össze gen fe lül – azok ra a no vem be ri
na pok ra is kö te les meg fi zet ni, ame lye ken az egy be füg gõ
te lep he lyen föld gázt vé te lez nek. Ha az egy be füg gõ te lep -
he lyen a téli fo gyasz tá si idõ szak ban is vé te lez a fo gyasz tó
föld gázt, a szol gál ta tó jo go sult a téli fo gyasz tá si idõ sza kon 
kí vü li idõ szak ban igény be vett leg na gyobb tel je sít mény
után a köz üze mi tel je sít mény dí jat vagy alap dí jat – az
1.1. pont sze rint – egész évre ér vé nye sí te ni. A sze zo ná lis
fo gyasz tó ál tal a gáz év ben (tel je sít mény- vagy alap díj ban)
meg fi ze tett összeg – az eset le ges pót dí jak, köt bé rek és kár -
té rí té sek fi gye lem be vé te le nél kül – leg fel jebb a téli fo -
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gyasz tá si idõ sza kon kí vü li idõ szak ban igény be vett leg na -
gyobb tel je sít mény re szá mí tott éves tel je sít mény díj vagy
alap díj le het.

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 az e ren de -
let 2. § (2) be kez dés 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. Az e ren de let 2. § (2) be kez dés
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.

1.4. A le köt ni kí vánt tel je sít mény be je len té sé nek ké se -
del me (el mu lasz tá sa) ese tén a szol gál ta tó a so ron kö vet ke -
zõ szer zõ dé si idõ sza kot meg elõ zõ szer zõ dé si idõ szak ra le -
kö tött leg na gyobb tel je sít mé nye ket jo go sult ér vé nyes le -
kö tött tel je sít mény nek te kin te ni mind ad dig, amíg a fo -
gyasz tó a le köt ni kí vánt tel je sít mény be je len té sé nek nem
tesz ele get. Ilyen ké se de lem ese tén a fo gyasz tó – a be je len -
tett tel je sít mény után a tel jes szer zõ dé si idõ szak ra fel szá -
molt köz üze mi tel je sít mény dí jon fe lül – kö te les a szol gál -
ta tó ré szé re pót díj ként meg fi zet ni az adott egy be füg gõ te -
lep he lyen a ké se de lem idõ tar ta ma alatt figye lembe vett
tel je sít mény éves köz üze mi tel je sít mény dí já nak 1/365-öd
ré szét a ké se de lem min den nap já ra.

1.5. A pót díj ra vo nat ko zó szám lát a szol gál ta tó a köz -
üze mi tel je sít mény díj szám lá já val együtt jo go sult ki ál lí ta -
ni a fo gyasz tó szá má ra, aki a pót díj szám lá ját a köz üze mi
tel je sít mény díj szám lá já val együtt kö te les ki egyen lí te ni.

2. A havi tel je sít mény le kö tés sza bá lyai

2.1. A szál lí tó ve ze ték rõl el lá tott és a nem ház tar tá si tel -
je sít mény dí jat fi ze tõ 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 ter ve -

zett igény be vé telt leg alább 40 nap tá ri nap pal meg elõ zõ en
kell meg ten ni.

2.2. A le köt ni kí vánt tel je sít mény be je len té sé nek ké se -
del me (el mu lasz tá sa) ese tén a fo gyasz tó – a be je len tett tel -
je sít mény után a tel jes szer zõ dé si idõ szak ra fel szá molt
köz üze mi tel je sít mény dí jon fe lül – kö te les a szol gál ta tó
ré szé re pót díj ként meg fi zet ni az adott egy be füg gõ te lep -
hely re a be je len tett köz üze mi tel je sít mény éves köz üze mi
tel je sít mény dí já nak 1/365-öd ré szét a ké se de lem min den
nap já ra.

2.3. A 2.2. pont sze rin ti pót díj ra vo nat ko zó szám lát a
szol gál ta tó a tel je sít mény díj szám lá já val együtt jo go sult
ki ál lí ta ni a fo gyasz tó szá má ra, aki a pót díj szám lá ját a tel -
je sít mény díj szám lá já val együtt kö te les ki egyen lí te ni.

2.4. A téli fo gyasz tá si idõ szak ban le kö tött tel je sít mény
a le kö tés idõ tar ta má nak elsõ hó nap já ra az éves köz üze mi
tel je sít mény díj 90 %-át és min den to váb bi meg kez dett hó -
nap után to váb bi 10 %-át kö te les meg fi zet ni a fo gyasz tó.
Min den új le kö tés ese tén a köz üze mi tel je sít mény dí jat a
fen ti mó don kell ki szá mí ta ni.

2.5. A nem téli fo gyasz tá si idõ szak ban le kö tött tel je sít -
mé nyért a le kö tés idõ tar ta má nak elsõ hó nap já ra az éves
köz üze mi tel je sít mény díj 20 %-át és min den to váb bi meg -
kez dett hó nap után to váb bi 5 %-át kö te les meg fi zet ni a fo -
gyasz tó. Min den új le kö tés ese tén a köz üze mi tel je sít -
mény dí jat a fen ti mó don kell ki szá mí ta ni.

2.6. A téli fo gyasz tá si idõ szak ra le kö tött tel je sít mény,
amely után a fo gyasz tó egy idõ pont ban leg alább 3 hó nap ra 
köt le tel je sít ményt, a le kö tött tel je sít mény a szer zõ dé ses
év hát ra lé võ ré szé ben té rí tés men te sen ve he tõ igény be.

2.7. A nem téli fo gyasz tá si idõ szak ra le kö tött tel je sít -
mény, amely után a fo gyasz tó egy idõ pont ban leg alább
3 hó nap ra köt le tel je sít ményt, a le kö tött tel je sít mény a
szer zõ dé ses év hát ra lé võ – téli fo gyasz tá si idõ sza kon kí -
vüli – ré szé ben té rí tés men te sen ve he tõ igény be.”
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3. szá mú mel lék let a 97/2007. (XII. 1.) GKM ren de let hez

A rend szer hasz ná la ti dí jak meg ál la pí tá sá ról szóló 70/2003. (X. 28.) GKM ren de let 1. szá mú mel lék let „2. El osz tá si
díj rend szer” táb lá za ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2. El osz tá si díj rend szer

Díj fi ze tés re kö te le zett rend szer hasz 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 9,366

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

4788 6,572

c) 20–100 m3/h kö zöt ti név le ges (össz)tel je sít mé nyû
 mérõvel ren del ke zõ fo gyasz tók

6792 8,121

d) 101–500 m3/h tel je sít mény le kö té sû fo gyasz tók 11 892 3,971

e) 500 m3/h fe let ti tel je sít mény le kö té sû fo gyasz tók 14 320 0,546

”
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát 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, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány
 elrendelte, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za -
ta it, va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it,
kü lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfá val.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. (be járat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, va la mint az Ön kor mány za ti és Terü let fej lesz té si Minisztérium kö zös szer-
kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2008. évi éves elõfizetés dí ja: 6552 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 3276 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 121 212 Ft/év
Határozatok Tára 26 460 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 6 552 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 22 428 Ft/év
Bányászati Közlöny 5 544 Ft/év
Belügyi Közlöny 29 232 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 31 752 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 4 284 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 21 924 Ft/év
Gazdasági Közlöny 26 964 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 7 560 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 21 420 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 18 900 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 17 388 Ft/év
Közigazgatási Szemle 7 400 Ft/év

Közlekedési Értesítõ 28 476 Ft/év
Kulturális Közlöny 21 672 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 23 940 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 17 640 Ft/év
Nemzetközi Közlöny 7 400 Ft/év
Oktatási Közlöny 25 200 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 35 028 Ft/év
Sportértesítõ 6 048 Ft/év
Statisztikai Közlöny 15 120 Ft/év
Szociális Közlöny 17 892 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 14 112 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 7 560 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 6 048 Ft/év
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.


