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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

1/2009. (I. 7.) KHEM

rendelete

a földgáz biztonsági készlet felhasználásának engedélyezésérõl 

A földgáz biztonsági készletezésérõl szóló 2006. évi XXVI. törvény 13. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § b)
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – tekintettel arra, hogy az Oroszország és Ukrajna közötti gázvita
közvetlenül veszélyezteti az ország import földgáz beszerzését – a következõket rendelem el:

1. §

A földgáz biztonsági készletezésérõl szóló 2006. évi XXVI. törvény 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
engedélyezem a földgáz biztonsági készlet felhasználását.
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2. §

(1) A földgáz biztonsági készlet felhasználása a zsanai földgáztárolóból és a szõregi földgáztárolóból 500 millió m3

földgáz értékesítése útján történik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott földgázmennyiség
a) 80 %-ának kijelölt vásárlója az E. ON Földgáz Trade Földgázkereskedõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

közüzemi nagykereskedelmi engedélyes,
b) 20 %-ának kijelölt vásárlója az EMFESZ Elsõ Magyar Földgáz és Energiakereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság.

(3) A biztonsági készlet felhasználás napi mértéke a technikailag lehetséges kitárolási szinten történik. A napi
kitárolásból a kijelölt vásárlók a (2) bekezdésben meghatározott arányban részesülnek.

(4) A készletfelhasználás kezdeti idõpontja e rendelet hatálybalépésének idõpontjával egyezik meg.

(5) A készletfelhasználás megszûnésének idõpontja e rendelet 1. §-a hatályvesztésének idõpontjával egyezik meg.

(6) A földgáz elszámoló ára általános forgalmi adó nélkül 80 Ft/m3.

3. §

(1) Az értékesített földgázmennyiséget legkésõbb 2009. október 1. napjáig kell visszapótolni.

(2) A felhasználásra értékesített földgázmennyiség visszapótlása a földgáz biztonsági készlet felhasználására
vonatkozó egyes szabályokról szóló 75/2007. (VIII. 17.) GKM rendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltak szerint történik.

4. §

E rendelet a kihirdetésével egyidejûleg lép hatályba.

Dr. Molnár Csaba s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

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 Köz löny Lap- és Könyv 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.
A pa pír ala pon ter jesz tett Ma gyar Köz löny a kor mány za ti por tá lon köz zé tett hi te les elekt ro ni kus do ku men tum ol dal hû má so la ta.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv 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 Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 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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