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V. A Kormány tagjainak
rendeletei
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.
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