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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
45/2008. (II. 29.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi
Föderáció Kormánya között a földgáz Magyar
Köztársaság területén történõ tranzitszállítását
szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos

együttmûködésrõl  szóló Megállapodás
kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar Köz -
tár sa ság Kor má nya és az Orosz or szá gi Fö de rá ció Kor má nya
kö zött a föld gáz Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tör té nõ tran -
zit szál lí tá sát szol gá ló gáz ve ze ték meg épí té sé vel kap cso la tos
együtt mû kö dés rõl  szóló Meg ál la po dás (a továb biak ban:
Meg ál la po dás) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  §

A Kor mány a Meg ál la po dást e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

A Meg ál la po dás hi te les ma gyar szö ve ge a kö vet ke zõ:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi

Föderáció Kormánya között a földgáz Magyar
Köztársaság területén történõ tranzitszállítását
szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos

együttmûködésrõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Orosz or szá gi
Fö de rá ció Kor má nya, a továb biak ban Fe lek,

tö re ked ve arra, hogy elõ se gít sék a köl csö nö sen elõ nyös
együtt mû kö dést a föld gáz Orosz or szá gi Fö de rá ci ó ból a
Ma gyar Köz tár sa ság ba irá nyu ló meg bíz ha tó szál lí tá sá nak, 
to váb bá an nak har ma dik or szá gok ba irá nyu ló tran zit szál -
lí tá sá nak biz to sí tá sá ban,

a Ma gyar Köz tár sa ság és az Orosz or szá gi Fö de rá ció,
va la mint Eu ró pa más or szá gai ener ge ti kai biz ton sá gá -
nak – eu ró pai pi a cok ra irá nyu ló föld gáz szál lí tá si út vo na -
lak di ver zi fi ká lá sa út ján tör té nõ – nö ve lé se cél já ból,

tá mo gat va az Orosz or szá gi Fö de rá ci ó ból a Fe ke te-ten -
ge ren, har ma dik or szá gok és a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le -
tén ke resz tül ve ze tõ új gáz ve ze ték rend szer lét re ho zá sát a

föld gáz tran zit szál lí tá sa, va la mint Eu ró pa más or szá ga i ba
irá nyu ló szál lí tá sa ér de ké ben,

figye lembe véve a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az 
Orosz or szá gi Fö de rá ció Kor má nya kö zött a be ru há zá sok
ösz tön zé sé rõl és köl csö nös vé del mé rõl 1995. már ci us 6-án 
alá írt Meg ál la po dást, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság és az 
Orosz or szá gi Fö de rá ció kö zött a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé -
sé rõl a jö ve de lem- és a va gyon adók te rü le tén 1994. áp ri lis
1-jén alá írt Egyez ményt,
meg ál la pod tak a kö vet ke zõk ben:

1. Cikk

A je len Meg ál la po dás al kal ma zá sá ban hasz nált fo gal -
mak az aláb bi a kat je len tik:

„gáz ve ze ték rend szer” – az Orosz or szá gi Fö de rá ci ó ból a
Fe ke te-ten ge ren, har ma dik or szá gok és a Ma gyar Köz tár sa -
ság te rü le tén ke resz tül ve ze tõ, a föld gáz tran zit szál lí tá sát, va -
la mint a Ma gyar Köz tár sa ság ba, il let ve Eu ró pa más or szá ga i -
ba irá nyu ló szál lí tá sát szol gá ló új gáz ve ze ték rend szer;

„gáz ve ze ték” – a gáz ve ze ték rend szer Ma gyar Köz tár sa -
ság te rü le tén ve ze tõ sza ka sza;

„pro jekt” – a gáz ve ze ték ter ve zé se, ki épí té se és üze mel -
te té se;

„pro jekt tár sa ság” – SEP Co. Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár -
sa ság (Ma gyar Köz tár sa ság), mely az elõ ter ve zé si mun ká -
la tok el vég zé se és a gázve ze ték mû sza ki-gaz da sá gi meg -
valósíthatósági ta nul má nyá nak elõ ké szí té se cél já ból jött
lét re;

„ala pí tók” – a Ma gyar Fej lesz té si Bank Zrt. (Ma gyar
Köz tár sa ság) és Gaz prom Nyílt Rész vény tár sa ság (Orosz -
or szá gi Fö de rá ció);

„tár sa ság” – az ala pí tók ál tal a pro jekt fi nan szí ro zá sá ra
és meg valósítására (ki épí tés, üze mel te tés) lét re ho zan dó
tár sa ság;

„mû sza ki-gaz da sá gi meg valósíthatósági ta nul mány” – a
gáz ve ze ték tech ni kai, gaz da sá gi és pénz ügyi meg -
valósíthatóságának meg ál la pí tá sát szol gá ló ta nul má nyok.

2. Cikk

A Fe lek elõ se gí tik a gáz ve ze ték rend szer és a gáz ve ze -
ték ter ve zé sét, ki épí té sét és üze mel te té sét, sa ját ál la muk
jog sza bá lya i nak és azon nem zet kö zi szer zõ dé sek nek meg -
fele lõen, me lyek nek a Ma gyar Köz tár sa ság, il let ve az
Orosz or szá gi Fö de rá ció ré sze sei.

3. Cikk

A Fe lek tá mo gat ják az ala pí tó kat a tár sa ság lét re ho zá sá -
ban.

A tár sa ság be jegy zé si he lye a Ma gyar Köz tár sa ság.
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Az ala pí tók a kö vet ke zõ rész aránnyal ren del kez nek a
tár sa ság alap tõ ké jé ben:

Orosz ala pí tó: 50%,
Ma gyar ala pí tó: 50%.
A Fe lek ab ból in dul nak ki, hogy a gáz ve ze ték mû sza -

ki-gaz da sá gi meg valósíthatósági ta nul má nyát a pro jekt -
tár sa ság a tár sa ság meg ala pí tá sa elõtt ké szí ti el, és té rí té ses 
ala pon át ad ja a tár sa ság tu laj do ná ba.

A tár sa ság meg ala pí tá sát köve tõen az ala pí tók mind -
egyi ke ön ál ló an – a tár sa ság alap tõ ké jé ben  való ré sze se dé -
sé nek meg fele lõen – biz to sít ja a tár sa ság te vé keny sé gé nek 
fi nan szí ro zá sát.

4. Cikk

A Fe lek ab ból in dul nak ki, hogy a gáz ve ze ték át eresz tõ -
ké pes sé ge leg alább 10 Mrd köb mé ter föld gáz/év és alap -
ve ze ték bõl, komp resszor ál lo má sok ból, gáz mé rõ ál lo má -
sok ból, disz pé cser köz pon tok ból, va la mint egyéb, a gáz -
ve ze ték mû kö dé sé hez szük sé ges inf ra struk tú rá ból te võ dik 
össze, s mû kö dé sé nek biz to sí tá sá hoz a Ma gyar Köz tár sa -
ság te rü le tén lévõ, leg alább 1 Mrd köb mé ter vo lu me nû
gáz tá ro zó ka pa ci tá so kat hasz nál ja.

A gáz ve ze ték nyom vo na lát, töb bek kö zött a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le té re  való be- és ki ve ze té sé nek föld raj zi
pont ja it, va la mint ter ve zett át eresz tõ ké pes sé gét az ala pí -
tók egyez te tik.

Az ala pí tók meg vizs gál ják a több let föld gáz szál lí tá sá -
nak le he tõ sé gét az Orosz or szá gi Fö de rá ci ó ból a Ma gyar
Köz tár sa ság ba a gáz ve ze ték rend szer mû köd te té se ré vén, a 
Ma gyar Köz tár sa ság igé nye i nek figye lembe véte lével.

5. Cikk

A gáz ve ze ték, va la mint a tár sa ság ál tal a gaz da sá gi te -
vé keny sé ge so rán lét re ho zan dó és (vagy) be szer zés re ke -
rü lõ egyéb va gyon tárgy és lé te sít mé nyek a tár sa ság tu laj -
do nát ké pe zik.

A tár sa ság em lí tett tu laj do na nem sa já tít ha tó ki, nem ál -
la mo sít ha tó, il let ve nem von ha tó olyan in téz ke dé sek alá,
ame lyek kö vet kez mé nye ik ben a ki sa já tí tás sal vagy az ál -
la mo sí tás sal egyen ér té kû ek.

6. Cikk

A Fe lek meg te szik a le het sé ges erõ fe szí té se ket an nak
ér de ké ben, hogy a gáz ve ze ték rend szer meg kap ja a transz -
eu ró pai ener ge ti kai pro jekt stá tu sát, an nak ér de ké ben,
hogy fel hasz nál ják mind azon elõ nyö ket, ame lyek a ha son -
ló gáz szál lí tá si pro jek te ket meg il le tik.

7. Cikk

A gáz ve ze ték mû köd te té sé vel kap cso la tos fel ada to kat a 
tár sa ság vég zi. A tár sa ság ál la pít ja meg a gáz ve ze té ken

tör té nõ gáz szál lí tá si szol gál ta tá sok díj té te le it, ez a tár sa ság 
ki zá ró la gos ha tás kö rét ké pe zi.

A gáz ve ze ték összes ka pa ci tá sá nak fel hasz ná lá si joga
az orosz ala pí tót il le ti.

8. Cikk

A Ma gyar Fél ga ran tál ja a föld gáz gáz ve ze té ken tör té nõ 
aka dály men tes és tel jes vo lu me nû tran zit szál lí tá sát, a
meg kö tés re ke rü lõ szer zõ dé sek nek (ma gán jo gi szer zõ dé -
sek nek) meg fele lõen.

A Ma gyar Fél meg te szi a szük sé ges in téz ke dé se ket,
hogy a gáz ve ze ték Ma gyar or szág te rü le tén át ha la dó
nyom vo na la ke rül jön be a Ma gyar Köz tár sa ság Or szá gos
Te rü let ren de zé si Ter vé be.

9. Cikk

A Fe lek tá mo ga tást nyúj ta nak az ala pí tók nak és a tár sa -
ság nak, hogy az ér vé nyes rend nek meg fele lõen meg kap ják 
a pro jekt meg valósításához, to váb bá a szük sé ges gé pek és
be ren de zé sek, épí té si-sze re lé si mun ká la tok és egyéb szol -
gál ta tá sok tel je sí té sé hez szük sé ges összes en ge délyt.

Az al vál lal ko zót (al vál lal ko zó kat), va la mint az anya gi-
tech ni kai for rá sok be szál lí tó it, il let ve a pro jekt meg -
valósításához szük sé ges szol gál ta tá so kat nyúj tó szer ve ze -
te ket a tár sa ság pá lyá za ti úton vá laszt ja ki.

A Fe lek meg bíz zák az ille té kes ál la mi szer ve ket, hogy a
pro jekt meg valósításához szük sé ges mun ká la tok el vég zé -
sé hez – a ha tá lyos tör vényi jog sza bá lyok nak meg fele -
lõen – egy sze rû sí tett ha tár át lé pé si ren det biz to sít sa nak a
Fe lek szak ér tõ i nek, va la mint az anya gok, épí té si-sze re lé si
esz kö zök és be ren de zé sek szál lí tá sá hoz.

10. Cikk

A pro jekt meg valósításához a Ma gyar Fél a kö vet ke zõt
biz to sít ja:

a pro jekt cél ja i nak és meg valósítási fel té te le i nek meg fe -
le lõ föld te rü le tek ren del ke zés re bo csá tá sa, va la mint az
em lí tett föld te rü le tek re vo nat ko zó an olyan vissza von ha -
tat lan jo gok biz to sí tá sa, ami a pro jekt aka dály men tes meg -
valósítását sza va tol ja;

a pro jekt meg bíz ha tó és fo lya ma tos ener gia el lá tá sa.

11. Cikk

A Ma gyar Fél a gaz da sá gi ha té kony ság nö ve lé se ér de -
ké ben a pro jekt meg valósítása so rán, az ér vé nyes jog sza -
bá lyok nak meg fele lõen vál lal ja, hogy a tár sa sá got a leg -
ked ve zõbb vám- és adó fel té te lek ben ré sze sí ti, ame lyek
töb bek kö zött elõ irá nyoz zák a pro jekt meg valósításával
kap cso la tos mun ká la tok el vég zé sé hez szük sé ges be ren de -
zé sek és rész egy sé gek, il let ve anya gok és szol gál ta tá sok
áfa-men tes sé gét, a meg té rü lé si ha tár idõ el éré sé ig.
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12. Cikk

Je len Meg ál la po dás ke re té ben meg valósuló pro jekt ben
részt ve võ tár sa ság, ala pí tók és al vál lal ko zók meg adóz ta -
tá sa azon Fél ál la ma tör vényi jog sza bá lya i nak meg fele -
lõen tör té nik, mely te rü le tén ez a te vé keny ség meg valósul.

13. Cikk

Je len Meg ál la po dás meg valósítására meg ha tal ma zott
szer vek:

Ma gyar Fél ré szé rõl – a Ma gyar Köz tár sa ság Gaz da sá gi
és Köz le ke dé si Mi nisz té ri u ma;

Orosz Fél ré szé rõl – az Orosz or szá gi Fö de rá ció Ipa ri és
Ener ge ti kai Mi nisz té ri u ma.

Amennyi ben a meg ha tal ma zott szer vek vo nat ko zá sá -
ban vál to zá sok kö vet kez né nek be, a Fe lek dip lo má ci ai
úton ha la dék ta la nul tá jé koz tat ják egy mást.

14. Cikk

Amennyi ben olyan kö rül mé nyek kö vet kez né nek be,
ame lyek aka dá lyoz zák bár mely Fél kö te le zett sé ge i nek tel -
je sí té sét, il let ve né zet el té ré sek ke let kez né nek a je len Meg -
ál la po dás vo nat ko zá sá ban, a Fe lek meg ha tal ma zott szer -
vei kon zul tá ci ó kat foly tat nak, hogy köl csö nö sen el fo gad -
ha tó meg ol dá so kat ta lál ja nak a fel me rült kö rül mé nyek és
né zet el té ré sek át hi da lá sá ra, a je len Meg ál la po dás vég re -
haj tá sá nak biz to sí tá sá ra.

A Fe lek kö zöt ti né zet el té ré se ket a je len Meg ál la po dás ren -
del ke zé se i nek ér tel me zé sé vel és (vagy) al kal ma zá sá val kap -
cso lat ban, me lye ket a meg ha tal ma zott szer vek kö zöt ti kon -
zul tá ci ó kon nem le het sé ges ren dez ni, a Fe lek kö zöt ti tár gya -
lá sok út ján, jegy zõ könyv fel vé te lé vel szük sé ges meg ol da ni.

15. Cikk

Je len Meg ál la po dás ren del ke zé sei nem érin tik a Fe lek
más, je len Meg ál la po dás ban nem em lí tett két ol da lú, il let -
ve sok ol da lú nem zet kö zi szer zõ dé sek bõl ere dõ jo ga it és
kö te le zett sé ge it.

A Fe lek nem vi sel nek fe le lõs sé get a tár sa ság és ala pí tók
azon kö te le zett sé ge i ért, ame lyek a pro jekt meg -
valósításából adód nak. Mind két Fél éssze rû és meg en ged -
he tõ in téz ke dé se ket tesz an nak ér de ké ben, hogy a tár sa ság
és az ala pí tók ele get te hes se nek a pro jekt meg -
valósításában vál lalt kö te le zett sé ge ik nek.

16. Cikk

1. Je len Meg ál la po dás alá írá sa nap já tól lép ha tály ba és
30 évig ha tály ban ma rad.

2. Ezen idõ tar tam le tel té vel a je len Meg ál la po dás ha tá -
lya to váb bi öt éves idõ sza kok ra au to ma ti ku san meg -
hosszab bo dik, amennyi ben a Fe lek egyi ke sem ér te sí ti a
má sik Fe let – leg ké sõbb 9 hó nap pal a vo nat ko zó ha tár idõ
le jár ta elõtt – a Meg ál la po dás fel mon dá sá ra irá nyu ló szán -
dé ká ról. Az ilyen ér te sí tés írás ban, dip lo má ci ai úton ke rül
to váb bí tás ra.

3. Je len Meg ál la po dás a Fe lek írá sos be le egye zé sé vel
mó do sít ha tó. Je len Meg ál la po dás va la mennyi mó do sí tá sa
a je len Cikk 1. pont já nak meg fele lõen lép ha tály ba.

4. Je len Meg ál la po dás ha tá lyá nak meg szû né se nem érin ti
azok nak a kö te le zett sé gek nek a tel je sí té sét, ame lye ket a je len 
Meg ál la po dás ke re té ben – ha tá lyá nak ide je alatt – kö tött
szer zõ dé sek ben (ma gán jo gi szer zõ dé sek ben) irá nyoz tak elõ.

Ké szült Moszk vá ban, 2008. feb ru ár 28-án, két pél dány -
ban, mind ket tõ ma gyar és orosz nyel ven, mind két szö veg
egy aránt hi te les.

(Aláírások)”

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sé nek nap ján lép ha tály ba.

(2) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a pénz ügy mi nisz ter, va la mint a gaz da sá gi és köz le ke -
dé si mi nisz ter gon dos ko dik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Ma gyar Köz lönyt 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
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. 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., www.mhk.hu. 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: 235-4554, 317-9999, 266-9290/240, 241, 245 mel lék.
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. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve 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.
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