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III. Kormányrendeletek

A Kormány 626/2021. (XI. 13.) Korm. rendelete
az üzemanyagok hatósági áras forgalmazására vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány
az	Alaptörvény	53. cikk	(2) bekezdésében	meghatározott	eredeti	jogalkotói	hatáskörében,	figyelemmel	a katasztrófavédelemről	
és	a hozzá	kapcsolódó	egyes	törvények	módosításáról	szóló	2011.	évi	CXXVIII.	törvény	51/A. §-ára,
a	 8.  §	 tekintetében	 az  Alaptörvény	 53.  cikk	 (3)  bekezdésében	meghatározott	 eredeti	 jogalkotói	 hatáskörében,	 a  koronavírus-
világjárvány	elleni	védekezésről	szóló	2021.	évi	I.	törvény	2. §	(1) bekezdése	szerinti	országgyűlési	felhatalmazás	alapján,
az	Alaptörvény	15. cikk	(1) bekezdésében	meghatározott	feladatkörében	eljárva	a következőket	rendeli	el:

1. § (1)	 Az  üzemanyagellátás	 biztonsága	 érdekében	 a  kereskedelemért	 felelős	 miniszter	 (a  továbbiakban:	 miniszter)	
nyilvántartja	azon	Magyarországon	bejegyzett	üzemanyagtöltő	állomás	üzemeltetőt	(a továbbiakban:	nyilvántartott	
szolgáltató),	 amely	 2021.	 november	 18.	 napjáig	 a miniszter	 felé	 írásban,	 az  1. melléklet	 szerinti	 adattartalommal	
bejelenti,	hogy
a)	 más	 üzemanyagtöltő	 állomás	 2.  §	 (3)  bekezdése	 szerinti	 üzemszünetének	 bekövetkeztekor,	 vagy	 a  3.  §	

(2)  bekezdés	 b)  pontja	 szerinti	 jogkövetkezmény	 alkalmazása	 esetén	 az  üzemanyagtöltő	 állomás	
üzemeltetésére vállalkozik,

b)	 az	a) pontban	foglalt	tevékenység	érdekében	anyagi,	technikai	és	ellátási	képességgel	rendelkezik,	és
c)	 legalább	egy	üzemanyagtöltő	állomás	üzemeltetéséhez	a megfelelő	hatósági	engedéllyel	rendelkezik.

	 (2)	 Nem	 lehet	nyilvántartott	 szolgáltató,	 aki	üzemszünetet	hirdet,	 vagy	akivel	 szemben	a 3.  §	 (2) bekezdés	b) pontja	
szerinti	jogkövetkezmény	alkalmazásra	kerül.

	 (3)	 A nyilvántartott	szolgáltatót	a miniszter	a nyilvántartásból	törli,	ha
a) a nyilvántartott szolgáltató ezt kéri, vagy
b)	 nyilvántartásba	 vétel	 után	 a  nyilvántartott	 szolgáltatóval	 szemben	 a  3.  §	 (2)  bekezdés	 b)  pontja	 szerinti	

jogkövetkezmény	alkalmazásra	kerül.
	 (4)	 A miniszter	 az e  rendeletben	 foglalt	 feladatainak	ellátása	érdekében	kezeli	 és	 továbbítja	 az  általa	 kezelt	 adatokat	

az ellenőrzést	végző	szerv	részére.
	 (5)	 Az e rendelet	szerinti	feladatok	ellátása	érdekében	a miniszter,	valamint	a Nemzeti	Adó-	és	Vámhivatal	az adatokat	

legfeljebb	a veszélyhelyzet	kihirdetéséről	és	a veszélyhelyzeti	intézkedések	hatálybalépéséről	szóló	27/2021.	(I.	29.)	
Korm.	rendelet	szerinti	veszélyhelyzet	megszűnéséig	kezeli.

2. § (1)	 Az  üzemanyagtöltő	 állomás	 köteles	 az  árak	 megállapításáról	 szóló	 1990.	 évi	 LXXXVII.	 törvény	 veszélyhelyzet	
ideje	 alatt	 történő	 eltérő	 alkalmazásáról	 szóló	 624/2021.	 (XI.	 11.)	 Korm.	 rendelet	 (a  továbbiakban:	 Árrendelet)	
1. § (1) bekezdése	szerinti	termékek	forgalmazására	az Árrendelet	alkalmazási	idejére,	ha	e rendelet	hatálybalépését	
megelőző	 három	 hónapban	 forgalmazta	 ezen	 termékeket.	 Ha	 az  üzemanyag	 töltőállomás	 üzemeltetője	
az  engedélyt	 e  rendelet	 hatálybalépését	 megelőző	 három	 hónapon	 belül	 szerezte	 meg,	 a  forgalmazási	 időszak	
az engedély	megadásától	számítódik.

	 (2)	 Ha	 az  üzemanyagtöltő	 állomás	 üzemeltetője	 az  Árrendelet	 szerinti	 hatósági	 áras	 terméket	 nem	 forgalmaz,	 úgy	
más,	az Árrendelet	1. §	 (1) bekezdés	a)	és	b) pontjában	szereplő	 termékek	minimum	követelményének	megfelelő	
motorbenzint	és	dízelgázolajat	köteles	az Árrendelet	által	meghatározott	áron	forgalmazni.

	 (3)	 Köteles	 üzemszünetet	 hirdetni	 az  üzemanyagtöltő	 állomás	 üzemeltetője,	 ha	 a  fogyasztókat	 az  Árrendelet	
1. § (1) bekezdése	vagy	a (2) bekezdés	szerinti	termékkel	kiszolgálni	7	napon	belül	nyitvatartási	idejében	összesen	
48 órán	keresztül	nem	tudja.	Az üzemanyagtöltő	állomás	üzemeltetője	más	okból	üzemszünetet	nem	hirdethet.

	 (4)	 Az üzemszünet	ideje	alatt	az üzemanyagtöltő	állomáson	egyéb	kereskedelmi	tevékenység	sem	folytatható.
	 (5)	 Az üzemanyagtöltő	állomás	üzemeltetője	köteles	a miniszternek,	valamint	a Nemzeti	Adó-	és	Vámhivatalnak	írásban	

haladéktalanul,	 de	 legkésőbb	 24	 órán	 belül	 bejelenteni,	 ha	 az  üzemanyagtöltő	 állomás	 a  (3)  bekezdés	 szerinti	
üzemszünetet hirdet.
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	 (6)	 Az  üzemanyagtöltő	 állomás	 az  üzemeltető	 szokásos	 nyitvatartási	 ideje	 szerinti	 nyitvatartási	 idejénél	 rövidebb	
nyitvatartási	 időt	 nem	 alkalmazhat.	 Amennyiben	 az  üzemanyagtöltő	 állomás	 szokásos	 nyitvatartási	 ideje	
nem állapítható	meg,	úgy	az engedély	szerinti	nyitvatartási	időt	kell	figyelembe	venni.

3. § (1)	 Az árak	megállapításáról	szóló	1990.	évi	LXXXVII.	törvény	(a továbbiakban:	Ártörvény)	16. §-ától	eltérően	a Nemzeti	
Adó-	és	Vámhivatal	ellenőrzi
a)	 a 2. §	szerinti	kötelezettségek,
b)	 az Árrendelet	1. §	(1) bekezdése	szerinti	kötelezettség,
c)	 az üzemanyag-forgalmazót	 terhelő,	 a bioüzemanyagok	és	 folyékony	bio-energiahordozók	 fenntarthatósági	

követelményeiről	és	igazolásáról	szóló	279/2017.	(IX.	22.)	Korm.	rendelet	6. §-a	szerinti	kötelezettség
megtartását.

	 (2)	 Ha	a Nemzeti	Adó-	és	Vámhivatal	az (1) bekezdés	szerinti	kötelezettségek	megsértéséről	ellenőrzése	során	tudomást	
szerez,	a Magyarország	gazdasági	stabilitásáról	szóló	2011.	évi	CXCIV.	törvény	38/B. §-ától	és	az Ártörvény	16. §-ától	
eltérően
a)	 100	000	forinttól	3	000	000	forintig	terjedő	bírságot	szab	ki,
b)	 ismételt	 jogsértés	 esetén	 döntésével	 elrendeli,	 hogy	 az  üzemanyagtöltő	 állomást	 üzemeltető	 természetes	

vagy	jogi	személy	üzemanyagtöltő	állomást	ideiglenesen	nem	üzemeltethet,	amelynek	időtartama	legalább	
egy	nap,	legfeljebb	fél	év	időtartam	lehet.

	 (3)	 A  (2)  bekezdés	 a)  pontja	 szerinti	 jogkövetkezmény	 azonos	 napon	 több,	 egymást	 követő	 ellenőrzés	 alkalmával	 is	
alkalmazható.

	 (4)	 Ismételt	jogsértés	esetén	a (2) bekezdés	a)	és	b) pontja	szerinti	jogkövetkezmények	együtt	is	alkalmazhatók.
	 (5)	 A kiszabott	bírság	megfizetése	a Nemzeti	Adó-	és	Vámhivatal	hivatalos	honlapján	közzétett	számlaszámra	történő	

befizetéssel	történik.
	 (6)	 A bírságot	a bírságot	kiszabó	határozat	véglegessé	válását	követő	15	napon	belül	kell	megfizetni.
	 (7)	 A bírságot	kiszabó	határozat	ellen	nincs	helye	fellebbezésnek.

4. § (1)	 Az  üzemanyagtöltő	 állomás	 üzemeltetője	 köteles	 a  miniszternek	 haladéktalanul,	 de	 legkésőbb	 24	 órán	 belül	
bejelenteni,	ha	a 3. §	(2) bekezdés	b) pontja	szerint	tevékenysége	folytatásától	ideiglenesen	eltiltják.

	 (2)	 A  Nemzeti	 Adó-	 és	 Vámhivatal	 a  minisztert	 értesíti,	 ha	 a  3.  §	 (2)  bekezdés	 b)  pontja	 szerinti	 jogkövetkezményt	
alkalmazta.

5. § (1)	 A miniszter	a tudomásszerzést	követően	24	órán	belül	megvizsgálja,	hogy	indokolt-e	az 1. §	szerinti	nyilvántartott	
szolgáltatóval	 történő	 helyettesítés,	 amennyiben	 az  üzemanyagtöltő	 állomás	 üzemeltetője	 a  2.  §	 (3)  bekezdése	
szerinti	 üzemszünetet	 hirdetett,	 vagy	 üzemeltetőjével	 szemben	 a  3.  §	 (2)  bekezdés	 b)  pontja	 szerinti	
jogkövetkezményt	alkalmazták	(a továbbiakban	együtt:	érintett	üzemanyagtöltő	állomás).

	 (2)	 Amennyiben	az (1) bekezdés	szerinti	vizsgálat	alapján	indokolt,	a miniszter	haladéktalanul	írásban
a)	 kijelöli	 az  érintett	 üzemanyagtöltő	 állomás	 30	 kilométeres	 vonzáskörzetében	 lévő,	 a  lakosság	 igényeinek	

kielégítésére	alkalmas	nyilvántartott	szolgáltatót	az érintett	üzemanyagtöltő	állomás	üzemeltetésére,	vagy
b)	 az	 a)  pont	 szerinti	 feltétel	 figyelembevétele	 nélkül,	 ellátásbiztonsági	 szempontokra	 tekintettel	 más	

nyilvántartott	 szolgáltatót	 jelöl	 ki	 az  üzemeltetés	 ellátására	 [az	 a)	 és	 b)  pont	 szerinti	 szolgáltató	
a továbbiakban	együtt:	kijelölt	nyilvántartott	szolgáltató].

	 (3)	 A  kijelölt	 nyilvántartott	 szolgáltató	 az  érintett	 üzemanyagtöltő	 állomás	 üzemeltetésére	 külön	 engedély	 nélkül	
jogosult.

6. § (1)	 Az 5. §	szerinti	kijelölés	esetén	az üzemanyagtöltő	állomás	folyamatos	működése	érdekében	a kijelölést	megelőző	
üzemeltető	köteles	együttműködni	a kijelölt	nyilvántartott	szolgáltatóval.

	 (2)	 Az 5. §	szerinti	kijelölés	esetén	a kijelölés	napjától	az Árrendelet	hatályának	lejárta	szerinti	hónap	utolsó	napjáig
a)	 az	 érintett	 üzemanyagtöltő	 állomás	 épülete	 és	 tárgyi	 eszközei	 ideiglenesen	 a  kijelölt	 nyilvántartott	

szolgáltató birtokába kerülnek;
b)	 a	 kijelölt	 nyilvántartott	 szolgáltató	 az  üzemeltetési	 jog	 felfüggesztésével	 érintett	 üzemanyagtöltő	 állomás	

eszközeit	jogosult	használni,	és	az eszközei	hasznait	szedni;
c)	 a	kijelölt	nyilvántartott	szolgáltató	viseli	az érintett	üzemanyagtöltő	állomáson	értékesítendő,	saját	árukészlet	

és	üzemanyagkészlet	beszerzéséből	fakadó	költségeket;
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d)	 a	kijelölt	nyilvántartott	szolgáltató	az érintett	üzemanyagtöltő	állomáson	található	árukészletet	– az 5. §	szerinti	
kijelölést	megelőző	üzemeltetővel	a nyilvántartott	beszerzési	áron	történő	elszámolás	mellett –	értékesítheti;

e)	 a	 kijelölt	 nyilvántartott	 szolgáltató	 viseli	 az  üzemanyagtöltő	 állomás	 működéséhez	 kapcsolódó	 közüzemi	
díjakat.

	 (3)	 A  kijelölt	 nyilvántartott	 szolgáltató	 részére	 az  érintett	 üzemanyagtöltő	 állomáson	 található	 üzemanyagkészletet	
az 5. §	szerinti	kijelölést	megelőző	üzemeltető	a nyilvántartott	beszerzési	áron	haladéktalanul	értékesíti.

	 (4)	 A  kijelölt	 nyilvántartott	 üzemeltető	 a  (2)  bekezdés	 szerint	 birtokába	 került	 épületet	 és	 tárgyi	 eszközöket	
rendeltetésszerűen	 és	 az  általában	 elvárható	gondossággal	 köteles	 használni.	 Az  5.  §	 szerinti	 kijelölést	megelőző	
üzemeltető,	 vagy	 annak	 jogutódja	 viseli	 az  eszközökben	 beállott	 olyan	 kárt,	 amelynek	megtérítésére	 senkit	 nem	
lehet kötelezni.

	 (5)	 A  kijelölt	 nyilvántartott	 szolgáltató	 az  érintett	 üzemanyagtöltő	 állomás	 5.  §	 szerinti	 kijelölést	 megelőző	
üzemeltetőjének	nem	jogutódja.

7. § (1)	 Ez a rendelet	–	a (2) bekezdésben	foglalt	kivétellel	–	2021.	november	15-én	lép	hatályba.
	 (2)	 A 8. §	2021.	november	29-én	lép	hatályba.

8. § (1)	 A  Kormány	 e  rendelet	 hatályát	 a  koronavírus-világjárvány	 elleni	 védekezésről	 szóló	 2021.	 évi	 I.	 törvény	
hatályvesztéséig	meghosszabbítja.

	 (2)	 Ez  a  rendelet	 a  koronavírus-világjárvány	 elleni	 védekezésről	 szóló	 2021.	 évi	 I.	 törvény	 hatályvesztésekor	 hatályát	
veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 626/2021. (XI. 13.) Korm. rendelethez

A miniszter részére történő bejelentés adattartalma

1.	 cég	elnevezése	vagy	üzemeltető	neve;
2.	 cégjegyzékszám;
3. adószám;
4. székhely;
5.	 elektronikus	kapcsolattartási	adatok;
6.	 legalább	 egy,	 a  szolgáltató	 üzemanyagtöltő	 állomás-üzemeltetési	 jogosultságát	 igazoló	 hatósági	

dokumentum	másolata;
7.	 az	1. §	(1) bekezdés	b) pontja	szerinti	kritériumokat	alátámasztó	adatok;
8.	 más	 üzemanyagtöltő	 állomás	 legfeljebb	 a  veszélyhelyzet	 végéig	 történő	 üzemeltetésére	 vonatkozó	

nyilatkozat.
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