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Tar ta lom jegy zék

21/2010. (III. 15.) KHEM 
rendelet

A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzésérõl szóló 
29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosításáról 10904
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 21/2010. (III. 15.) KHEM rendelete
a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzésérõl szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM 
rendelet módosításáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési,
hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzésérõl szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet (a
továbbiakban R.) 6. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti mobilgáz-finanszírozási költség a betárolt földgázmennyiségre negyedévente 
frissített, az aktuális negyedévet megelõzõ negyedév második hónapjának 15-e és a hónap vége közötti idõszak banki
napjain jegyzett hathavi BUBOR bankközi kamatláb átlaga +75 bázisponton számított finanszírozási költség. A Hivatal
a negyedévente megállapításra kerülõ és alkalmazandó mobilgáz-finanszírozási költséget és az azt megalapozó
számítást honlapján közzéteszi.”

(2) Az R. 6. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A tárolói készletértéket a negyedik negyedévre a várható betárolási ütemezéssel, az elsõ negyedévre pedig a
tényleges betárolási ütemezéssel kell figyelembe venni. A negyedik negyedév vonatkozásában a várható és tény
ütemezés, valamint a tárolói részarányváltozás miatti értékkülönbözet teljes hatását a következõ év második és
harmadik negyedévi ármegállapításnál, az elsõ negyedévi tárolói részarányváltozás miatti értékkülönbözet teljes
hatását pedig a harmadik és negyedik negyedévi ármegállapításnál kell figyelembe venni a Hivatal honlapján
közzétett módszertan szerint. A harmadik negyedévi ármegállapításnál figyelembe vett értékkülönbözet fajlagosan
nem lehet magasabb, mint a második negyedévi ármegállapításnál figyelembe vett értékkülönbözet.”

2. § Az R. 1. számú melléklet 5. pontjának fgFtT jelölése e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

3. § E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Hónig Péter  s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

1. melléklet a 21/2010. (III. 15.) KHEM rendelethez

(5. Jelölések:)

„ fgFtT: tárolói készletérték a negyedik negyedévre a szeptember 30-ra becsült tárolói készletérték; az elsõ negyedévre az
ármegállapítást megelõzõ szeptember 30-i szintre korrigált tárolói készletérték (Ft/MJ); a tárolt gáz értékének
nyilvántartása a tárolóban elhelyezett gáz beszerzéséhez kapcsolódó számlafizetés napja elõtti második
munkanapot megelõzõ 5 munkanapon érvényes átlagos MNB hivatalos devizaárfolyam és a likviditási tényezõ
szorzata (Ft/USD)”
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pet ré tei Jó zsef, a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a http://koz lony.magyar orszag.hu
hon lapon ér he tõ el. Fel el õs ki adó: dr. Tor dai Csa ba.
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron 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.
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