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II. Tör vé nyek

2010. évi CXXXIV. törvény
a földgáz biztonsági készletezésérõl  szóló 2006. évi XXVI. törvény, valamint a földgázellátásról
 szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról*

A földgáz biztonsági készletezésérõl  szóló 2006. évi XXVI. törvény módosítása

1.  § A földgáz biztonsági készletezésérõl  szóló 2006. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fbkt.) 4.  §-a helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
„4.  § (1) A földgáz biztonsági készlet mértéke legalább 600 millió m3 és legfeljebb 1200 millió m3 mobil földgázkészlet
azzal, hogy a földgáz biztonsági készletet olyan tárolóban kell elhelyezni, amelynek kitárolási kapacitása napi
20 millió m3 és amely ezt a napi kitárolási mennyiséget 600 millió m3 földgáz biztonsági készlet tárolása esetén
legalább a földgázellátás biztonságának megõrzését szolgáló intézkedésekrõl és a 2004/67/EK tanácsi irányelv
hatályon kívül helyezésérõl  szóló, 2010. október 20-i 994/2010/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet
(a továbbiakban: 994/2010/EU rendelet) 8. cikk (1) bekezdés c) pontjában meghatározott idõtartamon keresztül
biztosítani képes.
(2) A biztonsági földgázkészlet mértékét, valamint erre tekintettel a készletértékesítési vagy készletbeszerzési
kötelezettség mértékét és feltételeit, a biztonsági földgázkészlet mértékéhez tartozó kötelezõ minimum betárolási és
kitárolási kapacitásokat az energiapolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) évenként január 15-ig
rendeletben határozza meg. A Szövetség a készletezési kötelezettségének készlet beszerzéssel tesz eleget, a miniszter
által elõírt készlet-mértéket meghaladó készlet esetén a többletet a Szövetség köteles az (5) bekezdés szerinti
rendeletben foglalt feltételekkel értékesíteni.
(3) A miniszter a biztonsági földgázkészlet mértékét az (1) bekezdésben meghatározott keretek
között – az ellátás-biztonsági kockázatok mérlegelésével, a rendelkezésre álló földgázforrások alapján, valamint
a 994/2010/EU rendeletben meghatározott Megelõzési Cselekvési Tervben és a Vészhelyzeti Tervben foglaltakkal
összhangban – a Hivatal elnöke javaslatának figyelembevételével határozza meg.
(4) Készletbeszerzési vagy készletértékesítési kötelezettség esetén a Szövetségnek a földgáz betárolását vagy
kitárolását a miniszter rendeletében meghatározott ütemezéssel és határidõvel kell végrehajtania.
(5) Készletértékesítés esetén a miniszter rendeletben állapítja meg az értékesítendõ földgáz mennyiségét,
a földgáz-értékesítés módját, a készlet értékét, amely alapján meghatározott árnál alacsonyabb áron a földgáz nem
értékesíthetõ, valamint a kedvezményezettek körét. Készletértékesítés során a miniszter által megállapított készlet
értéke legalább az átlagos beszerzési értékkel egyezik meg. A készletértékesítést követõen a Szövetség az értékesített
földgáz árát a hitelei törlesztésére vagy a miniszter által rendeletben meghatározott esetben és módon
készletvisszapótlásra fordítja.
(6) Amennyiben a Szövetség által betárolt biztonsági készletet tároló földalatti gáztárolóban készletértékesítést
követõen szabad kapacitások állnak a Szövetség rendelkezésére, ezen szabad kapacitásokat a Szövetség másodlagos
kapacitás-kereskedelemben értékesítheti. A szabad kapacitások értékesítésére vonatkozó szabályokat a miniszter
rendeletben állapítja meg.
(7) A készletezési kötelezettség csak a Szövetség tulajdonában, résztulajdonában vagy bérleményében lévõ föld alatti
tárolóban tárolt, illetve föld alatti tárolóteret üzemeltetõ földgáztárolóval kötött szerzõdés alapján tároltatott
földgázzal teljesíthetõ.
(8) A földgáz biztonsági készlet a Szövetség tulajdonát képezi. A Szövetség jogosult a földgáz biztonsági készletezés
céljára földgázt beszerezni (vásárolni), valamint a (3) bekezdés, illetve az 5.  § (1) bekezdés szerinti felhasználás esetén
földgázt értékesíteni. A Szövetség földgáz beszerzési, illetve földgáz értékesítési kötelezettsége nem minõsül
a földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény szerint földgáz kereskedelemnek.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. november 29-i ülésnapján fogadta el.
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2.  § Az Fbkt. 6.  § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Szövetség földgáz biztonsági készletezéssel kapcsolatos feladatai a következõk:]
„b) gondoskodik az elõírt készlet fenntartásáról, a miniszter által elõírt készlet-mértéket meghaladó készlet esetén
a többlet értékesítésérõl, a szükséges fejlesztések elvégzésérõl;”

3.  § Az Fbkt. 8.  §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A 4.  § (5) bekezdés szerinti készletértékesítés esetén a tagi hozzájárulás mértékének a (4) bekezdés szerint történõ
megállapítása során az értékesített földgáz ellenértékeként befolyt pénzösszeget csökkentõ tételként kell figyelembe
venni.”

4.  § (1) Az Fbkt. 13.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13.  § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza a biztonsági készlet felhasználására,
a felhasználásra vonatkozó döntés elõkészítésére, az elõkészítésben közremûködõ szervezetek vagy testületek jogaira
és kötelezettségeire vonatkozó részletes szabályokat.
(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy földgázellátási válsághelyzet fennállása esetén az 5.  § (1) bekezdés alapján
rendeletben engedélyezze a földgáz biztonsági készlet felhasználását, és határozza meg a felhasználás
engedélyezésének okát és célját, a felhasználásra engedélyezett földgáz mennyiségét, a felhasznált készletek
visszapótlásának rendjét, valamint a felhasználásra engedélyezett földgáz árát és az áralkalmazás feltételeit.
(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a földgáz biztonsági készlet mértékét, a biztonsági
földgázkészlet mértékéhez tartozó kötelezõ minimum betárolási és kitárolási kapacitásokat.
(4) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a készletbeszerzés mértékére és feltételeire,
továbbá készletértékesítés esetén az értékesítendõ földgáz mennyiségére, az értékesítés módjára, a földgáz értékének 
és a kedvezményezettek körére, a földgáz visszapótlás módjára, valamint a szabad kapacitások értékesítésére
vonatkozó szabályokat.”

(2) Az Fbkt. 5.  § (1) bekezdésében az „Az energiapolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész
helyébe az „A miniszter” szöveg lép.

A földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

5.  § (1) A földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 103.  § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
„(2) E fejezet alkalmazásában legmagasabb hatósági ár a 105.  § (1) bekezdése szerinti rendszerhasználati díj, a 108.  §
(1) bekezdése szerinti csatlakozási díj, a rendszerüzemeltetõ és az egyetemes szolgáltató által a felhasználók igénye
alapján végzett kiegészítõ szolgáltatások 106.  § szerinti díja, az egyetemes szolgáltatás 107.  § (3) bekezdése szerinti
ára, a 141.  § (3) bekezdése szerinti felajánlási ár, valamint a 144.  § (1) bekezdése szerinti földgáztermelési és
földgázszállítási tevékenységet is ellátó, vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás földgáztermelést végzõ
csoporttagja (a továbbiakban: termelõi csoporttag) által termelt földgáz (a továbbiakban: hazai termelésû földgáz) ára
az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételezõ felhasználók ellátásához szükséges – miniszteri rendeletben
meghatározott – mennyiség mértékéig.
(3) Az együttmûködõ földgázrendszer használatáért fizetendõ legmagasabb díjak mértékét a miniszter tételesen
rendeletben állapítja meg. A földgázkereskedõ által a felhasználónak értékesített földgáz eladási árát a felek
megállapodása vagy a földgázkereskedõ üzletszabályzata tartalmazza. Az egyetemes szolgáltatás keretében
értékesített földgáz árát, a vételre felajánlott földgázforrás árát, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében
földgázt vételezõ felhasználók ellátásához szükséges mennyiség mértékéig a hazai termelésû földgáz árát a miniszter
rendeletben állapítja meg.”

(2) A GET 103.  §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az egyes ágazatokat terhelõ különadóról  szóló 2010. évi XCIV. törvény szerinti különadót sem az egyetemes
szolgáltatók sem a földgázkereskedõk nem háríthatják át a fogyasztókra.”

6.  § (1) A GET 105.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A rendszerhasználati díjaknak, a csatlakozási díjnak és a külön díj ellenében végezhetõ egyéb szolgáltatások
díjainak meg kell felelniük az átláthatóság, az arányosság és a megkülönböztetés-mentesség elvének. Nem sérti
a megkülönböztetés-mentesség elvét az, ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók az önálló
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érdekérvényesítõ képesség terén fennálló, a többi felhasználóhoz képest hátrányosabb helyzetének ellensúlyozása
érdekében a rendszerhasználati díjak ellátási típusonként – azaz az egyetemes szolgáltatás és a földgáz-kereskedelmi
jogviszony tekintetében – differenciáltan kerülnek meghatározásra.”

(2) A GET 105.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A Hivatal az általa elõkészített, a rendszerhasználati díjakra és az alkalmazásuk feltételeire vonatkozó elõterjesztést
megküldi a miniszter részére és kezdeményezi azok rendelettel történõ kihirdetését.”

7.  § (1) A GET 107.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az egyetemes szolgáltatás árát a hatékonyan mûködõ engedélyes gazdálkodó szervezetek indokolt mûködési és
tõkeköltsége alapján kell meghatározni úgy, hogy a legkisebb költség elvének érvényre juttatása érdekében
a szabályozás által érintett engedélyeseket gazdálkodásuk hatékonyságának, és az általuk nyújtott szolgáltatás
minõségének folyamatos javítására ösztönözze. Emellett az árnak biztosítania kell az egyetemes szolgáltatás
keretében földgázt vételezõ felhasználók költséghatékony ellátását is.”

(2) A GET 107.  § a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az egyetemes szolgáltatás árának meghatározása során az egyes ágazatokat terhelõ különadóról  szóló 2010. évi
XCIV. törvény szerinti különadó nem minõsül indokolt költségnek és nem képezheti indokolt árbevételi igény alapját.”

8.  § A GET 107/A.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az árképzés és az áralkalmazás részletes szabályait, valamint az árszabályozás kereteire vonatkozó részletes
szabályokat a Hivatal készíti elõ.”

9.  § A GET a következõ 107/B.  §-sal egészül ki:
„107/B.  § (1) A termelõi csoporttag árképzésére és áralkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a Hivatal készíti
elõ.
(2) Az egyetemes szolgáltatási célra termelt földgáz hatósági árát úgy kell megállapítani, hogy az biztosítsa
az egyetemes szolgáltatás keretében vételezõ felhasználók költséghatékony ellátását.
(3) A 103.  § (2) és (3) bekezdés szerint kihirdetett hazai termelésû földgáz árat legmagasabb árnak kell tekinteni.
A legmagasabb ártól lefelé megkülönböztetés-mentesen, elõre nyilvánosságra hozott módon el lehet térni.
(4) A (3) bekezdés szerinti árat, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételezõ felhasználók
ellátásához szükséges földgáz-mennyiséget a Hivatal javaslata alapján a miniszter rendeletben állapítja meg.
(5) A (3) bekezdés szerinti árakat a termelõi csoporttag a miniszteri rendeleti kihirdetést követõ 3 napon belül
a honlapján közzéteszi.
(6) Az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételezõ felhasználók ellátásának mértékéig, a hazai termelésû
földgáz árára vonatkozó elõírások teljesülését a Hivatal ellenõrzi.”

10.  § A GET 119.  §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Hivatal az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti jogkövetkezményeket alkalmazhatja a termelõi csoporttagra is,
ha az a jogszabályban foglalt kötelezettségét nem teljesíti.”

11.  § (1) A GET 127.  § i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Hivatal a földgázellátással, a földgázellátás biztonságának és a földgázpiac hatékony mûködésének felügyeletével,
továbbá az egyenlõ bánásmód követelményének érvényesítésével, és a hatásos verseny elõsegítésével kapcsolatos
feladatai körében]
„i) ellenõrzi a rendszerhasználati díjakra és a csatlakozási díjakra, valamint az egyetemes szolgáltatás áraira,
az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített mennyiségekre, a hatósági árral érintett földgázforrás
felhasználására vonatkozó elõírások teljesülését, és a tárgyalásos tárolói hozzáférés alkalmazására vonatkozó elõírások 
betartását, ellenõrzi továbbá az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételezõ felhasználók ellátására termelt
hazai földgáz árképzésére vonatkozó szabályok betartását, valamint elõkészíti az egyetemes szolgáltatás árképzésére
vonatkozó szabályokat;”
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(2) A GET 127.  § s) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Hivatal a földgázellátással, a földgázellátás biztonságának és a földgázpiac hatékony mûködésének felügyeletével,
továbbá az egyenlõ bánásmód követelményének érvényesítésével, és a hatásos verseny elõsegítésével kapcsolatos
feladatai körében]
„s) jogosult feladatának ellátása érdekében – jogszabályban meghatározott módon – az engedélyes társaság
valamint a termelõi csoporttag irataiba betekinteni, ideértve a Polgári Törvénykönyvrõl  szóló 1959. évi IV. törvény 81.  § 
(2) bekezdésében meghatározott üzleti titkot tartalmazó iratokat is, továbbá jogosult a tevékenységekre vonatkozó
iratokról másolatot, kivonatot készíteni, feladatai ellátásához az engedélyestõl, a termelõi csoporttagtól eseti és
rendszeres információkat kérni, amelyeket köteles a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló törvény
adatkezelésre vonatkozó szabályai szerint kezelni;”

12.  § A GET 133.  § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg]
„3. az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árakat, áralkalmazási feltételeket, az árszabályozás kereteit,
az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás árát, a felajánlás keretében értékesített
mennyiséget a földgáztárolóból és importból származó mennyiség szerinti bontásban; az egyetemes szolgáltatás
keretében földgázt vételezõ felhasználók ellátásához szükséges hazai termelésû földgáz mennyiségét, az egyetemes
szolgáltatás keretében földgázt vételezõ felhasználók ellátásához szükséges mennyiség mértékéig a hazai termelésû
földgáz árát, az igénybevételre jogosultak vagy e törvény szerint kötelezettek körét, valamint a 141/A.  §-ban és
a 141/B.  §-okban foglaltak megsértése esetén az e rendelkezésekben meghatározott engedélyesekkel szemben
alkalmazandó jogkövetkezmények körét,”

13.  § (1) A GET 141.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A miniszter a Hivatal javaslata alapján rendeletben állapítja meg az (1) bekezdés szerint vételre felajánlott
földgázforrás árát. Az ár megállapítása során figyelembe kell venni az egyetemes szolgáltatás keretében vételezõ
felhasználók költséghatékony ellátásának követelményét, azonban nem lehet figyelembe venni az egyes ágazatokat
terhelõ különadóról  szóló 2010. évi XCIV. törvény szerinti különadót.”

(2) A GET 141.  §-a a következõ (5)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az egyetemes szolgáltatók szabadon dönthetnek arról, hogy kötnek-e az (1) bekezdés alapján a szerzõdést.
(6) Szerzõdéskötés esetén a szerzõdés a 133.  § (1) bekezdésnek a földgáz biztonsági készletezésérõl  szóló 2006. évi
XXVI. törvény, valamint a földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról  szóló 2010. CXXXIV. törvénnyel
(a továbbiakban: Mód. törvény) megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendeletben foglalt áron
és mennyiséggel jön létre a felek között.
(7) Ezen § alapján kizárólag ellátás típusú szerzõdés köthetõ. A 141.  § és a 141/A.  § alkalmazásában az ellátás típusú
szerzõdés olyan szerzõdés, amely a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzésérõl  szóló
jogszabály szerinti árak közül a földgáz árát, a földgázszállítási és a földgáztárolási díjat, a nagykereskedõi árrést,
valamint a mobilgáz-finanszírozási költséget tartalmazza, és amely alapján a Get. szerinti közüzemi nagykereskedõ
forrásaival rendelkezõ kereskedõ (a továbbiakban: volt közüzemi nagykereskedõ) az egyetemes szolgáltatás
keretében földgázt vételezõ felhasználók ellátásához szükséges mennyiség mértékéig a vásárló mindenkori igénye
alapján szolgáltatja a földgázt.
(8) Ha az egyetemes szolgáltató nem köt ezen § alapján szerzõdést, részére a 133.  § (1) bekezdésének
a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendeletben foglalt ártól és
mennyiségtõl eltérõ feltételeket tartalmazó szerzõdésbõl többletköltség nem ismerhetõ el az egyetemes szolgáltatás
árának megállapítása során.”

14.  § A GET a következõ 141/A.  § és 141/B.  §-sal egészül ki:
„141/A.  § (1) A volt közüzemi nagykereskedõ, valamint az egyetemes szolgáltató jogosult a Mód. törvény
hatálybalépését követõ harmadik napig a 133.  § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti
felhatalmazás alapján kiadott rendeletben foglalt áron és – a földgáztárolóból és importból származó mennyiség
szerinti bontásban – meghatározott mennyiséggel az egyetemes szolgáltatási célra értékesítendõ
földgázmennyiséget tartalmazó szerzõdését újratárgyalni, és ellátás típusú szerzõdésként módosítani, korábbi
szerzõdés hiányában a 133.  § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti miniszteri
rendeletben kijelölt felek meghatározása mellett szerzõdést kötni. Ezen szerzõdések 2011. június 30-ig nem
szüntethetõk meg. A módosítás ezen feltételekkel csak az egyetemes szolgáltatási céllal vásárolt földgázmennyiségre
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vonatkozhat. A szerzõdésmódosítás, illetve az új szerzõdés hatálybalépésének napja a Mód. törvény hatálybalépését
követõ negyedik nap.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti szerzõdésmódosításra az (1) bekezdésben elõírt határidõben nem kerül sor, a volt
közüzemi nagykereskedõ, valamint a vele szerzõdésben álló egyetemes szolgáltató által ezen törvény kihirdetését
megelõzõen kötött egyetemes szolgáltatási célra értékesítendõ földgázmennyiséget tartalmazó szerzõdés
a Mód. törvény hatálybalépését követõ negyedik napon a 133.  § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított
3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendeletben – a földgáztárolóból és importból származó mennyiség
szerinti bontásban – meghatározott mennyiséggel és árral ellátás típusú szerzõdésre módosul az egyetemes
szolgáltatási célra értékesítendõ földgázmennyiség tekintetében; a módosítás ettõl a naptól hatályos. Ezen szerzõdés
2011. június 30-ig nem szüntethetõ meg.
(3) E törvény erejénél fogva ellátás típusú szerzõdés jön létre és lép hatályba a Mód. törvény hatálybalépését követõ
negyedik napon a 133.  § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján
kiadott rendeletben – a földgáztárolóból biztosított mennyiség szerinti bontásban – meghatározott mennyiséggel és
árral, valamint felek között, ha a Mód. törvény hatálybalépésekor a volt közüzemi nagykereskedõ, valamint
az egyetemes szolgáltató között nem volt szerzõdés, és az (1) bekezdés alapján sem jött létre szerzõdés. Ezen
szerzõdés 2011. június 30-ig hatályos. A felek a Mód. törvény hatálybalépését követõ hét napon belül kötelesek
megállapodni a szerzõdés egyéb, az ellátás biztonsága szempontjából elengedhetetlen rendelkezéseiben. Ezen
szerzõdés 2011. június 30-ig nem szüntethetõ meg.
(4) A szerzõdés módosítása vagy új szerzõdés létrejötte esetén a felek a teljesítés érdekében a jogszabályi elõírásokkal
összhangban megállapodhatnak a részletszabályokban.
(5) Az (1)–(3) bekezdés szerinti szerzõdések kötelezõ tartalmi eleme, hogy a 133.  § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel
megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendeletben szabályozott lényeges szerzõdési feltételek
a 133.  § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendelet
mindenkori tartalmának megfelelõen kerülnek meghatározásra.
(6) A korábban megkötött szerzõdések (1) és (2) bekezdés szerinti módosításából eredõen át nem vett
földgázmennyiség ellenértéke nem követelhetõ, ezen át nem vett földgázmennyiség tekintetében a feleket
egymással szemben semmilyen követelés nem terheli.
(7) Az újratárgyalt és módosított, vagy újonnan kötött szerzõdéseket a Hivatalnak tájékoztatás céljából az aláírást
követõ egy munkanapon belül meg kell küldeni.
(8) Ha a volt közüzemi nagykereskedõ és az egyetemes szolgáltató egyazon jogi személy, a 133.  § (1) bekezdésének
a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendeletben – a földgáztárolóból és
importból származó mennyiség szerinti bontásban – meghatározott földgáz mennyiséget köteles az egyetemes
szolgáltatásra jogosultak ellátására felhasználni a Mód. törvény hatálybalépését követõ ötödik naptól, valamint a belsõ 
számvitelében a 120.  § (1) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítése során az egyetemes szolgáltatási tevékenység
tekintetében a 133.  § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján
kiadott rendeletben meghatározott áron vásárolt földgázt szerepeltetni. A 133.  § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel
megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendeletben foglalt árat és mennyiséget meghaladó
árból és mennyiségbõl eredõ többletköltség nem ismerhetõ el az egyetemes szolgáltatás árának megállapítása során.
(9) A Hivatal ellenõrizheti, hogy az egyetemes szolgáltató kizárólag az egyetemes szolgáltatásra jogosultak ellátására
fordította-e az (1)–(3) és (8) bekezdés szerint vásárolt vagy átvett földgázt.
(10) Az (1)–(9) bekezdésben foglalt rendelkezések nem vonatkoznak
a) az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás költségalapú áráról  szóló 3/2010. (VI. 30.) NFM
rendelet 1. melléklete alapján e törvény kihirdetése elõtt létrejött szerzõdésekre,
b) a volt közüzemi nagykereskedõ, valamint az egyetemes szolgáltató között e törvény kihirdetése elõtt létrejött
egyéb szerzõdésekben az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás költségalapú áráról  szóló
3/2010. (VI. 30.) NFM rendelet 1. melléklete szerint képzett áron vásárolt földgázmennyiségre, és
c) a 133.  § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendelet
1. melléklete alapján létrejövõ szerzõdésekre.
(11) A Mód. törvény hatálybalépését követõ negyedik napig tartó ajánlati kötöttség mellett a 133.  § (1) bekezdésének
a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendelet 4. melléklete szerint kijelölt
volt közüzemi nagykereskedõ a 133.  § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti
felhatalmazás alapján kiadott rendelet 1. mellékletében meghatározott feltételekkel és a 4. mellékletében
meghatározott felek részére, és mennyiségi kikötések mellett – a 133.  § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel
megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendeletben meghatározott felek részére – ismét köteles
földgázforrását vételre felajánlani 2010. negyedik negyedévre a Mód. törvény hatálybalépését követõ napon.

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 183. szám 26171



Az ajánlat elfogadása esetén a volt közüzemi nagykereskedõ köteles a szerzõdést az e törvény kihirdetése elõtt
az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás költségalapú áráról  szóló 3/2010. (VI. 30.) NFM
rendelet 1. melléklete alapján létrejött szerzõdések feltételeivel azonos feltételek mellett teljesíteni, beleértve azt,
hogy amennyiben az ajánlatot elfogadó kéri, köteles a már a felek között létrejött (1) vagy (2) bekezdés szerinti
szerzõdésben foglalt földgázmennyiséget idõben átütemezni, lehetõvé téve a szerzõdésben lévõ földgázmennyiség
késõbbi átvételét. Az ajánlat elfogadása esetén a szerzõdés hatálybalépésének napja a Mód. törvény hatálybalépését
követõ negyedik nap. Az e bekezdés szerint létrejött szerzõdésekre, és az azokban részes felekre vonatkoznak a (4), (6),
(7) és (9) bekezdésben foglaltak, valamint az e bekezdés szerinti ajánlattételi kötelezettség alapján vásárolt földgáz
kizárólag az egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók ellátására fordítható.
(12) A nominálásra kötelezettnek az ezen §-ban foglalt földgázmennyiséget elõször az új szerzõdés, illetve a módosítás 
hatálybalépésének napján kell nominálnia.
141/B.  § (1) Az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételezõ felhasználók ellátásához szükséges mennyiség
mértékéig a termelõi csoporttag, valamint a volt közüzemi nagykereskedõ jogosult a Mód. törvény hatálybalépését
követõ harmadik napig a 133.  § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás
alapján kiadott rendeletben foglalt áron és mennyiséggel szerzõdését újratárgyalni és módosítani. Ezen szerzõdés
2011. június 30-ig nem szüntethetõ meg. A szerzõdésmódosítás hatálybalépésnek napja a Mód. törvény
hatálybalépését követõ negyedik nap.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti szerzõdésmódosításra az (1) bekezdésben elõírt határidõben nem kerül sor, akkor
a termelõi csoporttag, valamint a vele szerzõdésben álló volt közüzemi nagykereskedõ által ezen törvény kihirdetését
megelõzõen kötött szerzõdés a Mód. törvény hatálybalépését követõ negyedik napon a 133.  § (1) bekezdésének
a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendeletben meghatározott
mennyiséggel és árral módosul, valamint a szerzõdésmódosítás hatályba lép. Ezen szerzõdés 2011. június 30-ig nem
szüntethetõ meg.
(3) A szerzõdés módosítása esetén a felek a teljesítés érdekében a jogszabályi elõírásokkal összhangban
megállapodhatnak a részletszabályokban.
(4) A korábban megkötött szerzõdések (1) és (2) bekezdés szerinti módosításából eredõen át nem vett
földgázmennyiség ellenértéke nem követelhetõ, ezen át nem vett földgázmennyiség tekintetében a feleket
egymással szemben semmilyen követelés nem terheli.
(5) Az (1) és (2) bekezdés szerinti szerzõdés kötelezõ tartalmi eleme, hogy a 133.  § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel
megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendeletben szabályozott lényeges szerzõdési feltételek
a 133.  § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendelet
mindenkori tartalmának megfelelõen kerülnek meghatározásra.
(6) Az újratárgyalt és módosított szerzõdéseket a Hivatalnak tájékoztatás céljából az aláírást követõ egy munkanapon
belül meg kell küldeni.
(7) A Hivatal ellenõrizheti, hogy a volt közüzemi nagykereskedõ kizárólag az egyetemes szolgáltatásra jogosultak
ellátására fordította-e az (1) és (2) bekezdés szerint vásárolt földgázt.
(8) A nominálásra kötelezettnek az ezen §-ba foglalt földgázmennyiséget elõször a szerzõdésmódosítás
hatálybalépésének napján kell nominálnia.”

15.  § A GET XVIII. Fejezete a következõ 146/A.  §-sal egészül ki:
„146/A.  § A 74.  § (2) bekezdés és a 105.  § (12) bekezdés szerinti tárgyalásos hozzáférésre vonatkozó felmentési kérelem
2011. július 1-jét követõen nyújtható be a Hivatalhoz.”

16.  § (1) Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A GET 120.  § (1) bekezdésében az „integrált földgázipari vállalkozás” szövegrész helyébe az „integrált, valamint a több

engedéllyel rendelkezõ földgázipari vállalkozás” szöveg, a 138/A.  § (2) bekezdésében a „2010. december 31-ig”
szövegrész helyébe a „2011. június 30-ig” szöveg, 141.  § (1) bekezdésében az „az egyetemes szolgáltatóknak
földgázforrásait vételre felajánlani” szövegrész helyébe az „az egyetemes szolgáltatóknak a részükre szerzõdéssel még 
le nem kötött földgázforrásait azonos feltételekkel vételre felajánlani” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a GET 105.  § (3) bekezdésében az „Az indokolt költségek mértékét a Hivatal honlapján teszi közzé.”
szövegrész, valamint a GET 107/A.  § (5) bekezdése.

(4) Ez a törvény a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Schmitt Pál s. k., Dr. Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelete
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl
 szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet és az ezzel összefüggõ egyes kormányrendeletek
módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40.  §
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1.  § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1.  §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A miniszterelnök általános helyettese a Kormány nemzetpolitikáért felelõs tagja.”

2.  § Az R. 2.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A közigazgatási és igazságügyi miniszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány
a) kormányzati tevékenység összehangolásáért,
b) közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért,
c) e-közigazgatásért és
d) közigazgatás-fejlesztésért
felelõs tagja.”

3.  § (1) Az R. 7.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A miniszter felel a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért.”

(2) Az R. 7.  §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A miniszter a közigazgatás-fejlesztésért  való felelõssége körében felel a központi közigazgatás fejlesztéséért.”

4.  § Az R. 10.  § i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár a miniszterelnöki döntésekkel kapcsolatos igazgatási feladatok ellátásáért  való
felelõssége körében]
„i) gondoskodik a köztársasági elnök, a Kormány és a miniszterelnök által adományozható kitüntetésekkel és egyéb
elismerésekkel kapcsolatos feladatok ellátásáról,”

5.  § Az R. 12.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12.  § A közigazgatási és igazságügyi miniszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány
a) igazságügyért,
b) helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért,
c) közigazgatás-szervezésért,
d) közigazgatás-fejlesztésért,
e) köziratok kezelésének szakmai irányításáért,
f) választójogi és népszavazási szabályozásért,
g) választások és népszavazások lebonyolításáért,
h) egyenlõ bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért,
i) társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért,
j) társadalompolitika összehangolásáért,
k) tudománypolitika koordinációjáért,
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l) minõsített adatok védelmének szakmai felügyeletéért,
m) állampolgársági ügyekért,
n) anyakönyvi ügyekért,
o) kárpótlásért,
p) személyiadat- és lakcímnyilvántartásért,
q) egyházakkal  való kapcsolattartás koordinációjáért,
r) kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért,
s) kisebbségpolitikáért és
t) romák társadalmi integrációjáért
felelõs tagja.”

6.  § Az R. 22.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„22.  § A Kormány a magyar állampolgárságról  szóló 1993. évi LV. törvény szerinti eljárásokban – a 40.  §
(4a) bekezdésében meghatározott eljárások kivételével – állampolgársági ügyekért felelõs miniszterként a minisztert
jelöli ki.”

7.  § Az R. 24.  § e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A miniszter a közigazgatás-szervezésért és mûködtetéséért  való felelõssége körében:]
„e) gondoskodik a közigazgatási hatósági eljárásjogi szabályozás hatályosulásának vizsgálatáról,”

8.  § Az R. a következõ 25/A.  §-sal egészül ki:
„25/A.  § A Kormány a kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenõrzése szakmai irányítására, valamint a nemzeti
és etnikai kisebbségek jogairól  szóló 1993. évi LXXVII. törvény 60/N.  §-a szerinti feladatok ellátására a minisztert jelöli
ki.”

9.  § Az R. 33.  § g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A közigazgatási és igazságügyi miniszter a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért  való felelõssége körében:]
„g) gondoskodik a civil szektor erõsödését elõsegítõ szolgáltató és fejlesztõ programok kidolgozásáról, a civil
társadalommal  való párbeszédet biztosító informatikai rendszerek kialakításáról és mûködtetésérõl, valamint
gondoskodik az önkéntességgel kapcsolatos kormányzati politika kialakításáról a hatáskörrel rendelkezõ miniszterrel
együttmûködve,”

10.  § Az R. 35.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„35.  § A miniszter a minõsített adatok védelmének szakmai felügyeletéért  való felelõssége körében elõkészíti
a minõsített adat védelmére, a minõsített adat védelmének hatósági felügyeletére, a minõsített adatok kezelésének
hatósági engedélyezésére és felügyeletére, valamint a nemzeti iparbiztonsági hatósági feladatok ellátására vonatkozó 
jogszabályokat, továbbá ellátja – a Nemzeti Biztonsági Felügyelet útján – a minõsített adatok védelmének szakmai
felügyeletével összefüggõ, jogszabályban meghatározott feladatokat.”

11.  § Az R. a következõ 35/A.  §-sal egészül ki:
„35/A.  § A miniszter a tudománypolitika koordinációjáért  való felelõsségével összefüggõ feladatai ellátása során
együttmûködik a nemzeti erõforrás miniszterrel.”

12.  § Az R. 36.  § (1) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:
[A miniszter irányítja:]
„h) a Wekerle Sándor Alapkezelõt.”

13.  § Az R. 37.  §-a a következõ v) ponttal egészül ki:
[A belügyminiszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„v) – a 40.  § (4a) bekezdése szerinti eljárásokban – állampolgársági ügyekért”
[felelõs tagja.]
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14.  § (1) Az R. 40.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A miniszter irányítja a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt.”

(2) Az R. 40.  §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A Kormány állampolgársági ügyekért felelõs miniszterként a magyar állampolgárságról  szóló 1993. évi
LV. törvény 4.  § (1), (2), (4)–(7) bekezdésével összefüggõ honosítási eljárásban, a magyar állampolgárságról  szóló
1993. évi LV. törvény 5/A.  §-a szerinti eljárásban, a magyar állampolgárságról történõ lemondással kapcsolatos
eljárásban, a magyar állampolgárság visszavonásával kapcsolatos eljárásban és a magyar állampolgárság igazolásával
kapcsolatos eljárásban a minisztert jelöli ki.”

15.  § (1) Az R. 41.  § i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A nemzeti erõforrás miniszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„i) az oktatásért,”
[felelõs tagja.]

(2) Az R. 41.  § m) és n) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[A nemzeti erõforrás miniszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„m) a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért és
n) a kormányzati tudománypolitikáért”
[felelõs tagja.]

16.  § Az R. 44.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A miniszter az egészségügyért  való felelõssége körében felel az egészségfejlesztési és betegségmegelõzési
feladatokért.”

17.  § Az R. 56.  § (1) bekezdés a) pontja a következõ ar) alponttal egészül ki:
[A miniszter az oktatásért  való felelõssége körében
a) mûködteti]
„ar) a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórumot,”

18.  § Az R. 62.  §-a a következõ m) ponttal egészül ki:
[A miniszter egyéb kormányzati felelõssége körében]
„m) a Wekerle Sándor Alapkezelõ irányítása vonatkozásában a Wekerle Sándor Alapkezelõ által bonyolított, hazai
pályázati forrásból finanszírozott oktatási programok tekintetében a közigazgatási és igazságügyi miniszter
intézkedéséhez kapcsolódó egyetértési jogot gyakorol.”

19.  § Az R. 64.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A sportról  szóló 2004. évi I. törvény 64.  § (1) bekezdése szerinti olimpiai központok vagyonkezelése tekintetében
a sportigazgatási szerv feladatait a Nemzeti Sportközpontok látja el.”

20.  § Az R. a következõ 65/A.  §-sal egészül ki:
„65/A.  § A miniszter a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért  való felelõssége körében felel különösen
a fogyatékosok és megváltozott munkaképességû személyek esélyegyenlõségének, valamint a nõk és férfiak
esélyegyenlõségének elõmozdításáért, továbbá a foglalkoztatási rehabilitációért.”

21.  § Az R. 65.  §-a a következõ d) ponttal egészül ki:
[A miniszter]
„d) a családpolitikáért  való felelõssége körében elõkészíti különösen
da) a családok támogatásával, családpolitikai eszközök kialakításával, mûködtetésével,
db) a kisgyermekes szülõk munkavállalásának ösztönzését és segítését szolgáló szociálpolitikai eszközökkel”
[összefüggõ jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri
rendeletet ad ki.]
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22.  § Az R. 71.  § (3) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:
[A miniszter – a társadalmi felzárkóztatást célzó programok kivételével – a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért
 való felelõssége körében – az (1)–(2) bekezdésben foglaltakon túl –]
„h) ellátja a közérdekû önkéntes tevékenységrõl  szóló törvényben foglalt hatósági feladatokat, és vezeti az abban
meghatározott hatósági nyilvántartást.”

23.  § Az R. VII. Fejezete a következõ 72/A.  §-sal egészül ki:
„72/A.  § A miniszter a kormányzati tudománypolitikáért  való felelõssége körében
a) összehangolja a Magyar Tudományos Akadémia elnökének közremûködésével a kormányzati tudománypolitika
kidolgozását, és
b) felel a kormányzati tudománypolitika meg valósításáért és érvényesítéséért.”

24.  § (1) Az R. 73.  § i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A nemzetgazdasági miniszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„i) egészségbiztosítási járulék-fizetés szabályozásáért,”
[felelõs tagja.]

(2) Az R. 73.  §-a a következõ r)–y) ponttal egészül ki:
[A nemzetgazdasági miniszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„r) gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért,
s) kereskedelemért,
t) turizmusért,
u) idegenforgalomért,
v) vendéglátásért,
w) fogyasztóvédelemért,
x) építésgazdaságért és
y) belgazdaságért”
[felelõs tagja.]

25.  § (1) Az R. 78.  § e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A miniszter a külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért  való felelõssége körében]
„e) felel a külgazdasági diplomata hálózat szakmai irányításáért, irányítja az OECD melletti Magyar Állandó Képviseletet,
javaslatot tesz a képviseletet vezetõ nagykövet kinevezésére, felmentésére, kezdeményezi a szakdiplomaták kinevezését,
felmentését,”

(2) Az R. 78.  §-a a következõ j) ponttal egészül ki:
[A miniszter a külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért  való felelõssége körében]
„j) irányítja a Nemzeti Külgazdasági Hivatalt.”

26.  § Az R. 80.  § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A miniszter az építésgazdaságért, valamint a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért  való felelõssége körében]
„d) e feladatköröket illetõen szakmai felügyeletet gyakorol az ÉMI Építésügyi és Minõségellenõrzõ Innovációs
Nonprofit Kft. felett,”

27.  § Az R. 84.  §-a a következõ n) ponttal egészül ki:
[A nemzeti fejlesztési miniszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„n) fejlesztési célelõirányzatok kezeléséért, szabályozásáért és ellenõrzéséért”
[felelõs tagja.]

28.  § Az R. 87.  §-a a következõ g) ponttal egészül ki:
[A miniszter az állami vagyonnal  való gazdálkodás szabályozásáért és az állami vagyon felügyeletéért  való felelõssége
körében:]
„g) gondoskodik a PPP beruházás keretében meg valósult és folyamatban lévõ oktatási, kulturális, infrastrukturális és
sportlétesítményekkel összefüggõ fejlesztési feladatokról, továbbá e PPP szerzõdésekben meghatározott, a Magyar
Államot érintõ jogokból és kötelezettségekbõl fakadó feladatokról, valamint e PPP projektek és szerzõdések
kezelésérõl, e feladata körében együttmûködik a fejlesztések tartalmáért szakmailag felelõs miniszterrel.”
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29.  § Az R. 89.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A miniszter az energiapolitikáért  való felelõssége körében – ezzel összefüggésben az energiastratégiával
és klíma-politikával, az energiahatékonysággal és energiatakarékossággal, a fenntartható fejlõdés feltételeinek
megteremtésével, valamint a fenntartható energiagazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása során –
a) az EU kibocsátás kereskedelmi rendszerének vonatkozásában ellátja az üvegházhatású gázok európai kibocsátási
egységeinek kiosztására, elszámolására, az emisszió-kereskedelmi rendszer mûködtetésére vonatkozó feladatokat,
és gondoskodik azok végrehajtásáról,
b) gondoskodik a közösségi jogszabályok és a Kiotói Jegyzõkönyv szerinti kibocsátási jogosultságok értékesítésérõl,
értékesítési bevételeinek felhasználásáról, szervezi a felhasználás végrehajtását,
c) kidolgozza a hosszú távú Energia Stratégiát, valamint ez alapján a Cselekvési Tervet és az energiapolitikai
programokat,
d) kidolgozza az energiahatékonysági, energiatakarékossági célkitûzések elérését szolgáló Stratégiát, valamint
ez alapján a Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervet, és felügyeli annak végrehajtását,
e) kidolgozza az épület-energiahatékonyság közép- és hosszú távú cselekvési tervét, és mûködteti
az épületenergetikai programokat és épület-energiatakarékossági programokat,
f) kidolgozza a bioüzemanyagok és más megújuló üzemanyagok közlekedési célú felhasználására, a megújuló
energiaforrásokra, illetve azok – többek között hõ- és villamosenergia-termelési céllal történõ – felhasználására
vonatkozó Stratégiát, valamint ez alapján a Cselekvési Tervet és programokat, és felügyeli azok végrehajtását,
g) kidolgozza a Klímapolitikai Stratégiát, valamint ez alapján a Klímapolitikai Cselekvési Tervet, programokat,
szükséges jogszabályokat, és koordinálja azok végrehajtását,
h) ellátja az üzemanyagok minõsítésével és forgalmazásával kapcsolatos szabályozási feladatokat,
i) gondoskodik a fenntartható gazdasági fejlõdés és energiagazdálkodás stratégiai feltételeinek megteremtésérõl,
j) az a)–i) pontban meghatározott feladatai során ellátja a hazai, közösségi és nemzetközi feladatok végrehajtásával
kapcsolatos feladatokat,
k) e feladatkörét illetõen szakmai felügyeletet gyakorol az ÉMI Építésügyi és Minõségellenõrzõ Innovációs Nonprofit
Kft. felett.”

30.  § Az R. 92.  § (2) bekezdés j) pont jb) és jc) alpontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[A miniszter az elektronikus hírközlésért és az audiovizuális politikáért  való felelõssége körében
j) irányítja, illetve felügyeli]
„jb) – az oktatásigazgatással és -fejlesztéssel kapcsolatos programok tekintetében a nemzeti erõforrás miniszter
egyetértésével – az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.-t,
jc) – a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl  szóló törvényben
meghatározottak szerint a nemzeti erõforrás miniszterrel – a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia
Központ Nonprofit Kft.-t,”

31.  § Az R. 96.  § (1) bekezdés j)–l) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, valamint a 96.  § (1) bekezdése
a következõ m) ponttal egészül ki:
[A miniszter az agrárpolitikáért  való felelõssége körében elõkészíti különösen]
„j) a Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapotról,
k) az ágazati munkavédelmi szabályokról,
l) a mezõgazdasági termékek Európai Unión kívüli országokban és az Európai Unión belüli megismertetésérõl
és promóciójáról,
m) a vágás utáni minõsítési kötelezettség alá esõ állatok körérõl, a minõsítés rendjérõl és ezen állatok kereskedelmi
jelölésének szabályairól és a minõsítõ hatóság kijelölésérõl  szóló”
[jogszabályokat, továbbá e tárgykörben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.]

32.  § Az R. 97.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A miniszter az élelmiszerlánc-felügyeletért  való felelõssége körében állat-egészségügyi feladatai keretében
elõkészíti különösen
a) az állatok tartásának, tenyésztésének, szaporításának, forgalomba hozatalának, kezelésének szabályairól,
b) az állatok forgalmára, szállítására és kereskedelmére vonatkozó szabályokról,
c) az állatállományok állat-egészségügyi védelmérõl,
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d) a veszélyes állatbetegségek járványos fellépésének megelõzésérõl,
e) az egyes állatgyógyászati termékek elõállításáról, törzskönyvezésérõl, forgalomba hozataláról, forgalmazásáról
és felhasználásáról,
f) az állati eredetû termékek és melléktermékek kezelésérõl
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.”

33.  § Az R. 99.  § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A miniszter az agrárpolitikáért  való felelõssége körében]
„i) elvégzi az Európai Mezõgazdasági Garancia Alappal (EMGA), a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközzel (HOPE),
valamint az Európai Halászati Alappal (EHA) és a Halászati Operatív Programmal (HOP) kapcsolatos feladatokat,”

34.  § Az R. 109.  § (4) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
[A miniszter a környezetvédelemért  való felelõssége körében]
„e) mûködteti az Országos Környezetvédelmi Tanácsot.”

35.  § (1) Az R. 113.  § (1) bekezdése a következõ u) ponttal egészül ki:
[A vidékfejlesztési miniszter irányítja:]
„u) a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezetet,”

(2) Az R. 113.  § (1) bekezdése a következõ x) ponttal egészül ki:
[A vidékfejlesztési miniszter irányítja:]
„x) az Agrármarketing Centrumot.”

36.  § Az R. 114.  §-a a következõ c) ponttal egészül ki:
[A külügyminiszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„c) polgári hírszerzési tevékenység irányításáért”
[felelõs tagja.]

37.  § (1) Az R. 115.  § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A miniszter a külpolitikáért  való felelõssége körében felel a diplomáciai és állami protokollért, ennek keretében ellátja
a köztársasági elnöki látogatások elõkészítésével és lebonyolításával, valamint – a 10.  § a) pontban meghatározottak
kivételével – az állam- és kormányközi nemzetközi konferenciákkal és egyéb találkozókkal, rendezvényekkel kapcsolatos
diplomáciai és állami protokollfeladatokat.”

(2) Az R. 115.  §-a a következõ (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A miniszter a külpolitikáért  való felelõssége körében gondoskodik a (8) bekezdésben és a 10.  § a) pontjában
meghatározott látogatásokkal, találkozókkal és rendezvényekkel összefüggésben a diplomáciai és protokoll-ajándékraktár
mûködtetésérõl, valamint a pénzügyi elszámolás végrehajtásáról.”

38.  § Az R. 119.  § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az egyes miniszterek megnevezésének rövidített változataiként az alábbi megnevezéseket kell használni:]
„b) a miniszterelnök általános helyettese esetében TNM,”

39.  § Az R. 120.  § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„c) gazdasági társaságok felett gyakorolt szakmai felügyelet: a többségi állami tulajdonban lévõ gazdasági társaságokra
vonatkozó azon jogosultságok összessége, amelyet az egyes miniszterek a nemzeti fejlesztési miniszterrel kötött
megállapodásban határoznak meg.”

40.  § (1) Az R.
a) 1.  § (1) bekezdésében a „Miniszterelnök” szövegrész helyébe a „miniszterelnök” szöveg,
b) 1.  § (2) bekezdésében a „Miniszterelnök” szövegrész helyébe a „miniszterelnök” szöveg,
c) 1.  § (3) bekezdésében a „Miniszterelnök” szövegrész helyébe a „miniszterelnök” szöveg
lép.
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(2) Az R.
a) 2.  § (7) bekezdésében a „miniszterelnöki jóváhagyásra felterjeszti” szövegrész helyébe a „jóváhagyja” szöveg,
b) 2.  § (8) bekezdésében a „megteszi” szövegrész helyébe a „megteszi a szükséges intézkedéseket” szöveg
lép.

(3) Az R. 4.  § b) pontjában a „valamint az” szövegrész helyébe a „valamint” szöveg lép.
(4) Az R.

a) 6.  § (2) bekezdésében a „véleményez valamennyi jogszabálytervezetet, továbbá:” szövegrész helyébe
a „véleményez – az önkormányzati rendeletek tervezetei kivételével – valamennyi jogszabálytervezetet,
továbbá:” szöveg,

b) 6.  § (2) bekezdés c) pontjában a „lebonyolítja minisztériumok” szövegrész helyébe a „lebonyolítja
a minisztériumok” szöveg,

c) 6.  § (3) bekezdésében az „Az (1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „A miniszter az (1) bekezdésben” szöveg,
d) 6.  § (4) bekezdésében az „Az (1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „A miniszter az (1) bekezdésben” szöveg,
e) 6.  § (5) bekezdésében az „Az (1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „A miniszter az (1) bekezdésben és a 7.  §

(1) bekezdésében” szöveg,
f) 6.  § (5) bekezdés d) pontjában az „az személyügy” szövegrész helyébe az „a személyügy” szöveg,
g) 6.  § (6) bekezdésében az „Az (1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „A miniszter az (1) bekezdésben” szöveg,
h) 6.  § (7) bekezdésében az „Az (1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „A miniszter az (1) bekezdésben” szöveg,
i) 6.  § (8) bekezdésében az „Az (1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „A miniszter az (1) bekezdésben” szöveg,
j) 6 § (8) bekezdésének a) pontjában a „nyomdakész megjelentetésre történõ elõkészítésérõl” szövegrész helyébe

a „nyomdakész formában történõ megjelentetésrõl, a Magyar Közlöny és a Határozatok Tára szerkesztésérõl”
szöveg

lép.
(5) Az R.

a) 7.  § (2) bekezdésében az „Az (1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „A miniszter az (1) bekezdésben” szöveg,
b) 7.  § (2) bekezdésében az „a kormányzati minõségpolitikát” szövegrész helyébe az „a közigazgatási

minõségpolitikát” szöveg,
c) 7.  § (2) bekezdésében a „törvény és kormányrendelet” szövegrész helyébe a „törvény vagy kormányrendelet”

szöveg,
d) 7.  § (3) bekezdésében az „Az (1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „A miniszter a (2a) bekezdésben” szöveg,
e) 7.  § (3) bekezdés k) pontjában az „az adminisztratív terhek” szövegrész helyébe a „felel az adminisztratív terhek”

szöveg,
f) 7.  § (3) bekezdés l) pontjában az „a jogi szabályozásból” szövegrész helyébe a „felel a jogi szabályozásból” szöveg,
g) 7.  § (3) bekezdés m) pontjában az „a jogalkotás során” szövegrész helyébe a „felel a jogalkotás során” szöveg
lép.

(6) Az R.
a) 8.  § (1) bekezdésében a „miniszter meghatározza” szövegrész helyébe a „miniszter az e-közigazgatásért  való

felelõssége körében meghatározza” szöveg,
b) 8.  § (1) bekezdésében a „törvény és kormányrendelet” szövegrész helyébe a „törvény vagy kormányrendelet”

szöveg,
c) 8.  § (2) bekezdésében az „e-közigazgatásért  való felelõssége” szövegrész helyébe az „(1) bekezdésben

meghatározott feladata” szöveg
lép.

(7) Az R. 10.  § a) pontjában a „körül teendõket,” szövegrész helyébe a „körüli teendõket, e körben gondoskodik
a miniszterelnöki látogatások elõkészítésével és lebonyolításával, a miniszterelnöki találkozókkal, rendezvényekkel
kapcsolatos diplomáciai és állami protokollfeladatok ellátásáról,” szöveg lép.

(8) Az R.
a) 14.  § (1) bekezdésében az „igazságügyi szakpolitikai feladat- és hatáskörében” szövegrész helyébe

az „igazságügyért  való felelõssége körében” szöveg,
b) 14.  § (2) bekezdés a) pontjában a „deregulációt” szövegrész helyébe a „technikai deregulációt” szöveg
lép.

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 183. szám 26179



(9) Az R.
a) 15.  § (1) bekezdésében az „igazságügyi szakpolitikai feladat- és hatáskörében” szövegrész helyébe

az „igazságügyért  való felelõssége körében” szöveg,
b) 15.  § (5) bekezdés c) pontjában a „személyiadat-nyilvántartásért” szövegrész helyébe a „személyiadat- és

lakcímnyilvántartásért” szöveg,
c) 15.  § (5) bekezdés e) pontjában az „az a közigazgatási” szövegrész helyébe az „a közigazgatási” szöveg,
d) 15.  § (5) bekezdés f) pontjában az „iparjogvédelemért” szövegrész helyébe az „igazságügyért” szöveg
lép.

(10) Az R. 16.  § (1) bekezdés b) pontjában az „a személyiadat- és lakcímnyilvántartás vezetéséért felelõs hatóság”
szövegrész helyébe az „a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelõ központi szerv” szöveg lép.

(11) Az R. 17.  § (1) bekezdésében az „igazságügyi szakpolitikai feladat- és hatáskörében” szövegrész helyébe
az „igazságügyért  való felelõssége körében” szöveg lép.

(12) Az R.
a) 18.  § (1) bekezdésében az „igazságügyi szakpolitikai feladat- és hatáskörében” szövegrész helyébe

az „igazságügyért  való felelõssége körében” szöveg,
b) 18.  § (2) bekezdésében az „igazságügyi szakpolitikai feladat- és hatáskörében” szövegrész helyébe

az „igazságügyért  való felelõssége körében” szöveg
lép.

(13) Az R. 19.  § (1) bekezdésében az „igazságügyi szakpolitikai feladat- és hatáskörében” szövegrész helyébe
az „igazságügyért  való felelõssége körében” szöveg lép.

(14) Az R. 20.  §-ában az „igazságügyi szakpolitikai feladat- és hatáskörében” szövegrész helyébe az „igazságügyért  való
felelõssége körében” szöveg lép.

(15) Az R.
a) 21.  § (2) bekezdésében az „igazságszolgáltatással kapcsolatos feladatai” szövegrész helyébe az „igazságügyért

 való felelõssége” szöveg,
b) 21.  § (4) bekezdésében az „igazságszolgáltatással kapcsolatos feladatai” szövegrész helyébe az „igazságügyért

 való felelõssége” szöveg
lép.

(16) Az R. 25.  § b) pontjában a „feloszlatását” szövegrész helyébe a „feloszlatására vonatkozó országgyûlési elõterjesztés
benyújtását” szöveg lép.

(17) Az R. 26.  §-ában a „közigazgatás fejlesztéséért” szövegrész helyébe a „közigazgatás-fejlesztésért” szöveg lép.
(18) Az R. 29.  § (1) bekezdésében az „a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításának részeként, az egyenlõ bánásmód

biztosítása és a területi és társadalmi különbségek hatékony csökkentése érdekében” szövegrész helyébe az „az
egyenlõ bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért  való felelõssége körében” szöveg lép.

(19) Az R.
a) 30.  §-ában az „a társadalmi felzárkózásért” szövegrész helyébe az „az egyenlõ bánásmód biztosításáért és

társadalmi felzárkózásért” szöveg,
b) 30.  § c) pontjában az „ÚMFT” szövegrész helyébe az „Új Magyarország Fejlesztési Terv” szöveg
lép.

(20) Az R.
a) 31.  §-ában a „közigazgatási és igazságügyi miniszter a roma integrációért” szövegrész helyébe a „miniszter

a romák társadalmi integrációjáért” szöveg,
b) 31.  § f) pontjában az „érintõ a hazai” szövegrész helyébe az „érintõ hazai” szöveg
lép.

(21) Az R. 32.  §-ában a „közigazgatási és igazságügyi miniszter az egyházakkal kapcsolatos feladatok ellátása körében”
szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg lép.

(22) Az R. 34.  §-ában a „közigazgatási és igazságügyi miniszter a nemzetiségekkel kapcsolatos feladatok ellátásában”
szövegrész helyébe a „miniszter a kisebbségpolitikáért” szöveg lép.

(23) Az R.
a) 36.  § (1) bekezdés a) pontjában a „Szolgáltatások” szövegrész helyébe a „Közszolgáltatások” szöveg,
b) 36.  § (1) bekezdés c) pontjában a „területi államigazgatási hivatalokat” szövegrész helyébe a „Kormány általános

hatáskörû területi államigazgatási szervét” szöveg
lép.
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(24) Az R. 37.  § a) pontjában az „a bûncselekmények áldozatainak segítéséért” szövegrész helyébe az „áldozatsegítésért”
szöveg lép.

(25) Az R.
a) 39.  § (1) bekezdés c) pontjában a „hírszerzési” szövegrész helyébe a „polgári hírszerzési” szöveg,
b) 39.  § (1) bekezdésében a „jogszabályokat” szövegrész helyébe a „szóló jogszabályokat” szöveg,
c) 39.  § (2) bekezdés e) pontjában a „vagyongazdálkodásról” szövegrész helyébe az „a helyi önkormányzatok

vagyongazdálkodásáról” szöveg,
d) 39.  § (2) bekezdésében a „jogszabályokat” szövegrész helyébe a „szóló jogszabályokat” szöveg,
e) 39.  § (3) bekezdésében az „Az építésügyért  való felelõssége körében a miniszter” szövegrész helyébe

az „A miniszter” szöveg,
f) 39.  § (5) bekezdésében a „Katasztrófavédelemért” szövegrész helyébe az „A katasztrófák elleni védekezésért”

szöveg,
g) 39.  § (5) bekezdés e) pontjában a „kritikus elemivel” szövegrész helyébe a „kritikus elemeivel” szöveg,
h) 39.  § (5) bekezdésében a „jogszabályokat” szövegrész helyébe a „szóló jogszabályokat” szöveg,
i) 39.  § (6) bekezdés a) pontjában a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal” szövegrész helyébe

a „közigazgatási és igazságügyi miniszterrel” szöveg
lép.

(26) Az R.
a) 40.  § (2) bekezdés a) pontjában a „21.  § p) pont” szövegrész helyébe a „26.  § p) pont” szöveg,
b) 40.  § (3) bekezdésében a „katasztrófa védelemért” szövegrész helyébe a „katasztrófák elleni védekezésért” szöveg,
c) 40.  § (5) bekezdés c) pontjában a „nemzeti erõforrásokért felelõs miniszterrel” szövegrész helyébe a „nemzeti

erõforrás miniszterrel” szöveg,
d) 40.  § (5) bekezdés g) pontjában a „(VÁTI)” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban: VÁTI)” szöveg,
e) 40.  § (5) bekezdés i) pontjában a „mûködtetésével, továbbá” szövegrész helyébe a „mûködtetésével kapcsolatos

feladatokat, továbbá” szöveg,
f) 40.  § (6) bekezdés h) pontjában az „és Kiadót” szövegrész helyébe a „Kulturális Nonprofit Kft.-t” szöveg
lép.

(27) Az R. 42.  § d) pontjában a „társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszternek” szövegrész helyébe
a „közigazgatási és igazságügyi miniszternek” szöveg lép.

(28) Az R.
a) 45.  § a) pontjában a „szakképzésért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „szakképesítésért felelõs miniszter”

szöveg,
b) 45.  § c) pontjában a „humánerõforrás-monitoringrendszert” szövegrész helyébe a „humánerõforrás-monitoring

rendszer” szöveg
lép.

(29) Az R. 46.  § (1) bekezdés j) pontjában az „– a környezetvédelemért felelõs miniszterrel, valamint törvényben adott
felhatalmazás alapján az élelmiszer-biztonságért felelõs miniszterrel együttesen –” szövegrész helyébe az
„– a vidékfejlesztési miniszter közremûködésével –” szöveg lép.

(30) Az R. 48.  § (2) bekezdésében az „államháztartási törvénybõl” szövegrész helyébe az „államháztartásról  szóló
törvénybõl” szöveg lép.

(31) Az R.
a) 49.  § (1) bekezdés c) pontjában a „pénzügyekért felelõs miniszterrel” szövegrész helyébe a „nemzetgazdasági

miniszterrel” szöveg,
b) 49.  § (2) bekezdés c) pontjában a „pénzügyekért felelõs miniszterrel” szövegrész helyébe a „nemzetgazdasági

miniszterrel” szöveg
lép.

(32) Az R.
a) 51.  § b) pontjában a „külügyekért felelõs miniszterrel” szövegrész helyébe a „külügyminiszterrel” szöveg,
b) 51.  § c) pontjában a „külügyekért felelõs miniszterrel” szövegrész helyébe a „külügyminiszterrel” szöveg,
c) 51.  § d) pontjában a „központi” szövegrész helyébe az „a központi” szöveg
lép.
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(33) Az R.
a) 52.  § c) pontjában a „miniszterrel” szövegrész helyébe a „miniszterrel és a miniszterelnök általános helyettesével”

szöveg,
b) 52.  § o) pontjában a „külügyekért felelõs miniszterrel” szövegrész helyébe a „külügyminiszterrel, a miniszterelnök

általános helyettesével” szöveg
lép.

(34) Az R. 53.  §-ában az „a nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos feladatai tekintetében – a külügyekért felelõs
miniszterrel” szövegrész helyébe az „– a külügyminiszterrel” szöveg lép.

(35) Az R. 55.  §-ában a „kormányrendelet, felhatalmazása” szövegrész helyébe a „kormányrendelet felhatalmazása” szöveg
lép.

(36) Az R.
a) 56.  § (1) bekezdés a) pont al) alpontjában a „Felsõoktatási” szövegrész helyébe a „Felsõoktatási és” szöveg,
b) 56.  § (1) bekezdés a) pont an) alpontjában a „Rektori” szövegrész helyébe a „Magyar Rektori” szöveg,
c) 56.  § (1) bekezdés a) pont ao) alpontjában az „Akkreditációs” szövegrész helyébe a „Felsõoktatási Akkreditációs”

szöveg
lép.

(37) Az R. 58.  §-ában az „a közoktatásért” szövegrész helyébe az „az oktatásért” szöveg lép.
(38) Az R.

a) 59.  §-ában az „a felsõoktatásért” szövegrész helyébe az „az oktatásért” szöveg,
b) 59.  § f) pontjában a „felsõoktatási kivételével” szövegrész helyébe a „felsõoktatási intézmények kivételével”

szöveg,
c) 59.  § h) pontjában a „ valósítását” szövegrész helyébe a „meg valósítását” szöveg
lép.

(39) Az R. 60.  §-ában az „az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakaszáért” szövegrész helyébe
az „az oktatásért” szöveg lép.

(40) Az R. 63.  § (1) bekezdésében a „sportért  való felelõssége körében elõkészíti különösen – a Sport XXI. Nemzeti
Sportstratégiáról  szóló országgyûlési határozatban foglaltak alapulvételével –” szövegrész helyébe a „sportpolitikáért
 való felelõssége körében elõkészíti különösen” szöveg lép.

(41) Az R. 64.  § (2) bekezdésében a „sporttal kapcsolatos feladatainak ellátása során” szövegrész helyébe a „sportpolitikáért
 való felelõssége körében” szöveg lép.

(42) Az R. 67.  §-ában a „szociál-, nyugdíj- és családpolitikai feladatai” szövegrész helyébe a „szociál- és nyugdíjpolitikáért,
valamint a családpolitikáért  való felelõssége” szöveg lép.

(43) Az R. 68.  §-ában a „kábítószer-megelõzéssel kapcsolatos és kábítószerügyi koordinációs feladatai” szövegrész helyébe
a „kábítószer-megelõzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért  való felelõssége” szöveg lép.

(44) Az R. 69.  §-ában a „gyermek- és ifjúságvédelmi feladatai” szövegrész helyébe a „gyermekek és az ifjúság védelméért
 való felelõssége” szöveg lép.

(45) Az R. 70.  §-ában a „gyermek- és ifjúságpolitikai feladatai” szövegrész helyébe a „gyermek- és ifjúságpolitikáért  való
felelõssége” szöveg lép.

(46) Az R.
a) 71.  § (1) bekezdésében a „foglalkoztatási rehabilitációval, valamint a fogyatékos és megváltozott

munkaképességû személyek esélyegyenlõségével és társadalmi integrációjával kapcsolatos feladatai” szövegrész 
helyébe a „társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért  való felelõssége” szöveg,

b) 71.  § (1) bekezdés d) pontjában a „képzési” szövegrész helyébe a „rehabilitációs” szöveg, az „az Alap rehabilitációs
alaprészének” szövegrész helyébe az „a Munkaerõ-piaci Alap rehabilitációs alaprészének” szöveg,

c) 71.  § (2) bekezdésében a „nõk és férfiak társadalmi egyenlõségének elõmozdításával kapcsolatos feladatai”
szövegrész helyébe a „társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért  való felelõssége” szöveg

lép.
(47) Az R. 73.  § j) pontjában a „gazdaságfejlesztésért” szövegrész helyébe a „gazdaságfejlesztéséért” szöveg lép.
(48) Az R.

a) 75.  § (1) bekezdésében az „a gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért és a versenyképesség
megteremtéséért” szövegrész helyébe a „valamint a gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért” szöveg,

b) 75.  § (4) bekezdésében a „nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés” szövegrész helyébe
a „nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért” szöveg,

26182 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 183. szám



c) 75.  § (4) bekezdésében a „jogszabályokat” szövegrész helyébe a „szóló jogszabályokat” szöveg
lép.

(49) Az R.
a) 77.  §-ában az „a belgazdaság irányításáért” szövegrész helyébe az „a kereskedelemért, a turizmusért,

a vendéglátásért, a fogyasztóvédelemért és a belgazdaságért” szöveg,
b) 77.  § c) pontjában a „belgazdaság” szövegrész helyébe a „kereskedelem, a turizmus, a vendéglátás,

a fogyasztóvédelem és a belgazdaság” szöveg
lép.

(50) Az R. 80.  § a) pontjában a „társasházról” szövegrész helyébe a „társasházakról” szöveg lép.
(51) Az R.

a) 81.  § (1) bekezdés a) pontjában a „különösen a munkaviszonnyal” szövegrész helyébe a „különösen
– a mezõgazdasági foglalkoztatás tekintetében a vidékfejlesztési miniszter együttmûködésével –
a munkaviszonnyal” szöveg,

b) 81.  § (1) bekezdés o) pontjában a „minimális bér” szövegrész helyébe a „kötelezõ legkisebb munkabér” szöveg,
c) 81.  § (1) bekezdés r) pontjában a „humánerõforrás” szövegrész helyébe a „nemzeti erõforrás” szöveg,
d) 81.  § (3) bekezdés k) pontjában a „társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs” szövegrész helyébe

a „közigazgatási és igazságügyi” szöveg
lép.

(52) Az R. 83.  § b) pontjában a „minisztériumokkal” szövegrész helyébe a „miniszterekkel” szöveg lép.
(53) Az R. 84.  § g) pontjában a „bányászatért” szövegrész helyébe a „bányászati ügyekért” szöveg lép.
(54) Az R.

a) 85.  §-ában a „fejlesztéspolitikáért és a fejlesztési célelõirányzatok kezeléséért” szövegrész helyébe
a „fejlesztéspolitikáért, a fejlesztési célelõirányzatok kezeléséért” szöveg,

b) 85.  § b) pontjában az „a nyomon követi” szövegrész helyébe a „nyomon követi” szöveg,
c) 85.  § d) pontjában az „és a Tanács” szövegrész helyébe az „és annak” szöveg,
d) 85.  § j) pontjában az „irányítja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget és ellátja a döntései elleni jogorvoslati”

szövegrész helyébe az „ellátja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntéseivel összefüggésben a panaszeljáráshoz
kapcsolódó” szöveg,

e) 85.  § n) pont nd) alpontjában a „közremûködõs szervezeti tevékenység tekintetében az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatóságát” szövegrész helyébe a „közremûködõi szervezeti tevékenység
tekintetében a Wekerle Sándor Alapkezelõt” szöveg,

f) 85.  § o) pont ob) alpontjában a „VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.” szövegrész
helyébe a „VÁTI” szöveg

lép.
(55) Az R.

a) 86.  § (2) bekezdésében a „körében mûködteti” szövegrész helyébe a „körében” szöveg,
b) 86.  § (2) bekezdés a) pontjában a „Magyarországi Régiók Brüsszeli Irodáját” szövegrész helyébe a „Magyarországi

Régiók Brüsszeli Képviseletét” szöveg,
c) – e rendelettel átszámozott – 86.  § (2) bekezdés l) pontjában a „munkáját,” szövegrész helyébe a „munkáját.”

szöveg
lép.

(56) Az R.
a) 87.  § b) pontjában a „szervezettekkel” szövegrész helyébe a „szervezetekkel” szöveg,
b) 87.  § e) pontjában a „felügyeli” szövegrész helyébe az „irányítja” szöveg
lép.

(57) Az R.
a) 90.  §-ában a „bányászatért” szövegrész helyébe a „bányászati ügyekért” szöveg,
b) 90.  § b) pont bc) alpontjában a „Geofizikiai” szövegrész helyébe a „Geofizikai” szöveg
lép.

(58) Az R.
a) 92.  § (1) bekezdésében az „az informatikáért és a közigazgatási informatika infrastrukturális feltételeinek

biztosításáért viselt” szövegrész helyébe az „az informatikáért, a közigazgatási informatika infrastrukturális
meg valósíthatóságának biztosításáért és az ûrkutatásért  való” szöveg,
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b) 92.  § (1) bekezdés f) pontjában a „tevékenységét” szövegrész helyébe a „tevékenysége felett” szöveg,
c) 92.  § (1) bekezdés g) pontjában az „(f) pontban” szövegrész helyébe az „f) pontban” szöveg,
d) 92.  § (1) bekezdés i) pontjában a „kivéve az (f) 3. pont alatti” szövegrész helyébe a „kivéve az f) pont fc) alpontban

meghatározott” szöveg,
e) 92.  § (1) bekezdés m) pontjában az „irányítja a” szövegrész helyébe az „irányítja” szöveg,
f) 92.  § (1) bekezdés m) pont mb) alpontjában a „Nemzeti” szövegrész helyébe a „Magyar” szöveg lép,
g) 92.  § (1) bekezdés m) pont mc) alpontjában a „Koping-Datorg” szövegrész helyébe a „Kopint-Datorg” szöveg,
h) 92.  § (2) bekezdésében az „elektronikus hírközlésért és az audiovizuális politikáért” szövegrész helyébe

az „elektronikus hírközlésért, audiovizuális politikáért, informatikáért és postaügyért” szöveg
lép.

(59) Az R. 94.  § j) pontjában a „halgazdálkodásért” szövegrész helyébe a „halgazdálkodásért,” szöveg lép.
(60) Az R.

a) 96.  § (2) bekezdésében a „rendeleteteket” szövegrész helyébe a „rendeleteket” szöveg,
b) 96.  § (3) bekezdés b) pontjában az „ökológiai gazdálkodással termesztett növények egymás mellett élésérõl”

szövegrész helyébe az „ökológiai gazdálkodással termesztett növények egymás mellett folytatott termesztésérõl” 
szöveg

lép.
(61) Az R.

a) 97.  § (1) bekezdés a) pontjában a „Nemzeti Agrár-Vidékfejlesztési Programról” szövegrész helyébe
az „Új Magyarország Vidékfejlesztési Programról” szöveg,

b) 97.  § (5) bekezdésében a „természetvédelemért és” szövegrész helyébe a „természetvédelemért  való felelõssége,
valamint az” szöveg,

c) 97.  § (6) bekezdésében a „nemzeti erõforrás” szövegrész helyébe a „nemzetgazdasági” szöveg,
d) 97.  § (6) bekezdés b) pontjában a „valamint a bor és zöldség-gyümölcs minõség-ellenõrzésrõl” szövegrész

helyébe az „a zöldség-gyümölcs ellenõrzésrõl, valamint a borminõsítésrõl és -ellenõrzésrõl” szöveg,
e) 97.  § (13) bekezdésében a „vadgazdálkodásért,” szövegrész helyébe a „vadgazdálkodásért  való felelõssége,

valamint a” szöveg
lép.

(62) Az R.
a) 99.  § (1) bekezdés a) pontjában a „követelményrendszerét,” szövegrész helyébe a „követelményrendszerét,

kialakítja az agrár- és élelmiszergazdaságot érintõ pénzügyi rendszereket,” szöveg,
b) 99.  § (2) bekezdés c) pontjában a „Natura 2000-rel kapcsolatos politikát” szövegrész helyébe a „Natura 2000

hálózatba tartozó területek finanszírozási rendszerét” szöveg
lép.

(63) Az R. 100.  § c) pontjában a „miniszterrel” szövegrész helyébe a „miniszterrel és a nemzeti fejlesztési miniszterrel”
szöveg lép.

(64) Az R. 105.  § a) pontjában az „erdõtörvényben, a természetvédelmi törvényben” szövegrész helyébe az „erdõrõl, az erdõ 
védelmérõl és az erdõgazdálkodásról  szóló törvényben, a természet védelmérõl  szóló törvényben” szöveg lép.

(65) Az R. 106.  § e) pontjában az „az érdekelt minisztériummal” szövegrész helyébe az „a feladat- és hatáskörrel rendelkezõ
miniszterrel” szöveg lép.

(66) Az R. 109.  § (2) bekezdésében a „nemzetgazdasági miniszterrel” szövegrész helyébe az „a nemzeti fejlesztési
miniszterrel” szöveg lép.

(67) Az R. 110.  §-ában a „környezetvédelemért, természetvédelemért” szövegrész helyébe a „környezetvédelemért  való
felelõssége, valamint a természetvédelemért” szöveg lép.

(68) Az R. 111.  § d) pontjában a „kutatási” szövegrész helyébe a „kutatási, oktatási és szakképzõ” szöveg lép.
(69) Az R.

a) 113.  § (1) bekezdésében a „vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
b) 113.  § (1) bekezdés f) és k) pontjában az „az FVM” szövegrész helyébe az „a VM” szöveg,
c) 113.  § (2) bekezdésében a „vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg
lép.

(70) Az R.
a) 115.  § (1) bekezdés f) pontjában a „Magyar Közlönyben közzéteszi” szövegrész helyébe az „a Magyar Közlönyben

történõ közzétételre elõkészíti” szöveg,
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b) 115.  § (1) bekezdés f) pontjában a „természeteses” szövegrész helyébe a „természetes” szöveg,
c) 115.  § (2) bekezdésében az „egységes kormányzati” szövegrész helyébe az „az egységes kormányzati” szöveg,
d) 115.  § (12) bekezdés b) pontjában a „Gondoskodik” szövegrész helyébe a „gondoskodik” szöveg
lép.

(71) Az R.
a) 116.  § (1) bekezdés c) pontjában az „Az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében  való részvételrõl és

a kormányzati koordinációról  szóló 1123/2006. (XII. 15.) Korm. határozat” szövegrész helyébe az „az Európai Unió
döntéshozatali tevékenységében  való részvételrõl és a kormányzati koordinációról  szóló kormányhatározat”
szöveg,

b) 116.  § (1) bekezdés q) pontjában az „az igazságügyi és rendészeti” szövegrész helyébe az „a közigazgatási és
igazságügyi” szöveg

lép.
(72) Az R. 117.  §-ában a „külügyminiszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg lép.
(73) Az R. 118.  §-ában a „37.  § (2)–(4) bekezdéseiben” szövegrész helyébe a „37.  § (2) bekezdésében” szöveg lép.

41.  § (1) Hatályát veszti az R. 6.  § (8) bekezdésének b) pontja.
(2) Hatályát veszti az R. 13.  §-a.
(3) Hatályát veszti az R. 15.  § (2) bekezdés s) pontja.
(4) Hatályát veszti az R. 16.  § (1) bekezdésében az „az igazságügyi szakpolitikai feladat- és hatáskörében” szövegrész.
(5) Hatályát veszti az R. 17.  § (3) bekezdése.
(6) Hatályát veszti az R. 18.  § (4) bekezdésében az „a Kormánnyal szemben” szövegrész.
(7) Hatályát veszti az R. 21.  § (2) bekezdés a) pontjában az „(a továbbiakban: OIT)” szövegrész.
(8) Hatályát veszti az R. 24.  §-ában az „és mûködtetéséért” szövegrész.
(9) Hatályát veszti az R. 25.  § d) pontja.

(10) Hatályát veszti az R. 29.  § (1) bekezdés a) pontjában az „a társadalmi felzárkózásért és” szövegrész.
(11) Hatályát veszti az R.

a) 30.  § a) pontja,
b) 30.  § b) pontjában az „a közigazgatási és igazságügyi miniszter” szövegrész.

(12) Hatályát veszti az R. 32.  § n) pontja.
(13) Hatályát veszti az R.

a) 33.  §-ában a „közigazgatási és igazságügyi” szövegrész,
b) 33.  § h) pontja.

(14) Hatályát veszti az R. 37.  § e) pontjában a „– hírszerzési tevékenység kivételével a –” szövegrész.
(15) Hatályát veszti az R.

a) 39.  § (1) bekezdésében a „rendészetért  való felelõsségi körében a” szövegrész,
b) 39.  § (1) bekezdés a)–h) pontjában a „szóló” szövegrész,
c) 39.  § (2) bekezdés a)–h) pontjában a „szóló” szövegrész,
d) 39.  § (5) bekezdés e) pontjában a „szóló” szövegrész,
e) 39.  § (6) bekezdésében a „felelõsségi körében” szövegrész.

(16) Hatályát veszti az R. 40.  § (1) bekezdésében az „a rendészetért  való felelõsség körében” szövegrész.
(17) Hatályát veszti az R. 41.  § c) és e) pontja.
(18) Hatályát veszti az R.

a) 42.  § d) pontjában az „(NCA)” szövegrész.
b) 42.  § e) pontja.

(19) Hatályát veszti az R. 43.  § (1) bekezdés a) pontjában az „országos illetékességû, központi hivatalként mûködõ”
szövegrész.

(20) Hatályát veszti az R.
a) 46.  § (1) bekezdés l) pontjában az „a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben” szövegrész,
b) 46.  § (1) bekezdés l) pontjában az „a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszterrel együttesen” szövegrész.

(21) Hatályát veszti az R. 52.  §-ában az „a társadalom tárgyi és szellemi kulturális értékeiért  való felelõssége körében”
szövegrész.

(22) Hatályát veszti az R. 56.  § (1) bekezdés a) pont am) alpontja.
(23) Hatályát veszti az R. 61.  §-ában az „a felnõttképzésért  való felelõssége körében” szövegrész.
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(24) Hatályát veszti az R. 63.  § (2) és (3) bekezdése.
(25) Hatályát veszti az R.

a) 64.  § (1) bekezdés o) pontjában az „az Stv., a külön jogszabály, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) alapján” szövegrész,

b) 64.  § (1) bekezdés p) pontjában az „az Stv., a külön jogszabály, valamint a Ket. alapján” szövegrész.
(26) Hatályát veszti az R.

a) 65.  § a) pontjában a „ , család-” szövegrész,
b) 65.  § a) pont aa) és ab) alpontja,
c) 65.  § c) pontjában a „foglalkoztatási rehabilitációért és a” szövegrész.

(27) Hatályát veszti az R.
a) 66.  § (1) bekezdésében az „a szociál-, család- és nyugdíjpolitikáért, valamint a gyermek- és ifjúságvédelemért  való

felelõssége körében” szövegrész,
b) 66.  § (2) bekezdésében az „a gyermek- és ifjúságpolitikáért  való felelõssége körében” szövegrész,
c) 66.  § (3) bekezdésében az „a foglalkoztatási rehabilitációért és a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért  való

felelõssége körében” szövegrész.
(28) Hatályát veszti az R. 71.  § (3) bekezdésében az „– az (1)–(2) bekezdésben foglaltakon túl –” szövegrész.
(29) Hatályát veszti az R.

a) 73.  § a) pontjában az „a gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért, a versenyképesség megteremtéséért,” 
szövegrész,

b) 73.  § b) pontjában az „és költségvetési politikáért” szövegrész,
c) 73.  § d) pontjában az „ , illetve az egészségbiztosítási járulék-fizetés” szövegrész,
d) 73.  § e) pontjában az „és könyvvizsgálati” szövegrész,
e) 73.  § k) pontja,
f) 73.  § l) pontjában az „építésgazdaságért, valamint a” szövegrész,
g) 73.  § m) pontjában az „ide nem értve a foglalkoztatási rehabilitációt,” szövegrész,
h) 73.  § p) pontjában a „gazdasági stratégiaalkotás részeként a” szövegrész.

(30) Hatályát veszti az R. 74.  § a)–i) és k) pontja.
(31) Hatályát veszti az R.

a) 75.  § (1) bekezdés g) pontjában az „így különösen az Európai Unió Versenyképességi Tanácsában,” szövegész,
b) 75.  § (1) bekezdés i) pontja,
c) 75.  § (2) bekezdésében az „és költségvetési politikáért” szövegrész,
d) 75.  § (2) bekezdés l) pontja,
e) 75.  § (3) bekezdés a) pontjában az „(adók, illetékek, vámok, egyéb járulékok, hozzájárulások és egyéb befizetési

kötelezettségek; a továbbiakban együtt: adók)” szövegrész,
f) 75.  § (4) bekezdés a)–c) pontjában a „szóló” szövegrész,
g) 75.  § (4) bekezdés b) pontjában a „(járulékok, hozzájárulások, egyéb befizetési kötelezettségek)” szövegrész,
h) 75.  § (5) bekezdésében az „és könyvvizsgálati” szövegrész.

(32) Hatályát veszti az R. 76.  § b) pontjában az „ , irányítja a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt” szövegrész.
(33) Hatályát veszti az R. 78.  § i) pontjában az „ , illetve a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Ügynökség

(ITD Hungary Zrt.)” szövegrész.
(34) Hatályát veszti az R. 79.  §-a.
(35) Hatályát veszti az R.

a) 81.  § (3) bekezdés k) pontjában az „(NCA)” szövegrész,
b) 81.  § (3) bekezdés l) pontja.

(36) Hatályát veszti az R. 84.  § a) pontjában az „és a fejlesztési célelõirányzatok kezeléséért, szabályozásáért és
ellenõrzéséért” szövegrész.

(37) Hatályát veszti az R. 89.  § (1) bekezdés h)–j) pontjában az „a nemzetgazdasági miniszter közremûködésével”
szövegrész.

(38) Hatályát veszti az R. 92.  § (1) bekezdés k) pontjában a „két- és sokoldalú” szövegrész.
(39) Hatályát veszti az R. 93.  §-a.
(40) Hatályát veszti az R. 99.  § (1) bekezdés c) pontja.
(41) Hatályát veszti az R. 103.  § (1) bekezdésében az „ , a külön jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása során,” és

az „elõsegítve” szövegrész.
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(42) Hatályát veszti az R. 105.  §-ában az „az erdõkben a biológiai sokféleség megõrzéséért és” szövegrész.
(43) Hatályát veszti az R. 109.  § (4) bekezdés b) pontja.
(44) Hatályát veszti az R. 111.  §-ában a „valamennyi felelõsségi körében” szövegrész.
(45) Hatályát veszti az R. 113.  § (2) bekezdés a) pontja.
(46) Hatályát veszti az R. XI. Fejezet címében a „MINISZTER” szövegrész.

42.  § Az R. 86.  § (2) bekezdés c)–m) pontjának számozása b)–l) pontra változik.

2. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról  szóló 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosítása

43.  § (1) A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról  szóló 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet 4. §-a a következõ (3) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) A közigazgatási és igazságügyi miniszter a magyar állampolgárságról  szóló 1993. évi LV. törvény 4.  § (3) bekezdése
szerinti honosítási eljárással és 5.  §-a szerinti visszahonosítási eljárással, valamint a hazai anyakönyvi eljárással
összefüggésben gyakorolja a Hivatal felett a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról  szóló 2010. évi XLIII. törvény 2.  § (1) bekezdés c), e) és f)–h) pontjában meghatározott
hatásköröket.”

(2) A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról  szóló 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében, valamint
4.  § (1) bekezdésében az „az igazságügyi és rendészeti miniszter” szövegrész helyébe az „a belügyminiszter” szöveg,
a 4.  § (2) bekezdésében az „Az igazságügyi és rendészeti miniszter” szövegrész helyébe az „A belügyminiszter” szöveg,
az 5.  § (2) bekezdésében az „az igazságügyi és rendészeti minisztert” szövegrész helyébe az „a belügyminisztert,
a közigazgatási és igazságügyi minisztert” szöveg lép.

3. Az Egyenlõ Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól  szóló
362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

44.  § Az Egyenlõ Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól  szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 1.  §
(1) bekezdésében az „a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért” szövegrész helyébe az „az egyenlõ bánásmód
biztosításáért és társadalmi felzárkózásért” szöveg lép.

4. Az anyakönyvi eljárásról  szóló 2010. évi I. törvény végrehajtásáról  szóló
105/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

45.  § (1) Az anyakönyvi eljárásról  szóló 2010. évi I. törvény végrehajtásáról  szóló 105/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 2012. január
1-jén lép hatályba.

(2) Az anyakönyvi eljárásról  szóló 2010. évi I. törvény végrehajtásáról  szóló 105/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 3.  §-a és 4.  §-a
nem lép hatályba.

5. Záró rendelkezések

46.  § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 25.  § (2) bekezdése és a 41.  § (33) bekezdése 2011. január 1-jén lép hatályba.

47.  § (1) Az e rendelet alapján az R. e rendelet hatálybalépését megelõzõen hatályos rendelkezéseihez képest más miniszterhez 
átkerülõ feladat- és hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és
kötelezettségekre is kiterjedõen – az e rendelet hatálybalépése elõtt feladat- és hatáskörrel rendelkezõ miniszter által
vezetett minisztérium jogutódjának az e rendelettel módosított R. szerint feladat- és hatáskörrel rendelkezõ miniszter
által vezetett minisztériumot kell tekinteni.

(2) A köztisztviselõk jogállásáról  szóló 1992. évi XXIII. törvény 14.  § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása szempontjából
az R. e rendelet hatálybalépését megelõzõen hatályos rendelkezéseihez képest más miniszterhez e rendelet alapján
átkerülõ feladat- és hatáskörök tekintetében az e rendelet hatálybalépése elõtt feladat- és hatáskörrel rendelkezõ
miniszter által vezetett minisztérium jogutódjának az e rendelettel módosított R. szerint feladat- és hatáskörrel
rendelkezõ miniszter által vezetett minisztériumot kell tekintetni.
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48.  § (1) 2011. január 2-án hatályát veszti az 1–3. alcím.
(2) Ez a § 2011. január 3-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelete
a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségrõl

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §
(2) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség jogállása

1.  § (1) A pénzügyminiszter által létrehozott Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ elnevezése Kormányzati
Informatikai Fejlesztési Ügynökségre (a továbbiakban: KIFÜ) változik.

(2) A KIFÜ irányítását a közigazgatási informatika infrastrukturális meg valósíthatóságának biztosításáért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) látja el.

(3) A KIFÜ önállóan mûködõ és gazdálkodó központi költségvetési szerv.
(4) A KIFÜ székhelye Budapest.

2. A KIFÜ szervezete, vezetõje

2.  § (1) A KIFÜ-t elnök vezeti. Az elnököt határozatlan idõtartamra a miniszter nevezi ki és menti fel, valamint gyakorolja
az elnök felett a munkáltatói jogokat.

(2) A KIFÜ vezetõjének és alkalmazottainak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról  szóló törvény rendelkezései
az irányadók.

(3) A KIFÜ elnökhelyetteseit az elnök javaslatára határozatlan idõtartamra a miniszter nevezi ki és menti fel.
Az elnökhelyettesek feletti egyéb munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.

3.  § A KIFÜ alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.

3. A KIFÜ feladatai

4.  § A KIFÜ alaptevékenysége körében, az egyes hazai finanszírozású, valamint az európai uniós társfinanszírozású
informatikai tárgyú kiemelt ágazati fejlesztési projektek központosított lebonyolítása érdekében:
a) ellátja önállóan vagy konzorciumi formában az európai uniós forrásból finanszírozott – különösen az Új

Magyarország Fejlesztési Terv Elektronikus Közigazgatás Operatív Program és Államreform Operatív Program
keretében meg valósuló – informatikai tárgyú kiemelt projektek projektgazdai feladatait, ezen belül gondoskodik
a projektmenedzsment és a független minõségbiztosítási feladatok ellátásáról, a pénzügyi elszámolások
szabályszerûségérõl, végzi a nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos tevékenységeket;

b) gondoskodik a költségvetési forrásból finanszírozott informatikai tárgyú egyes ágazati (különösen a központi
közigazgatási, önkormányzati igazgatási, rendészeti, egészségügyi, oktatási, vidékfejlesztési, környezetügyi,
foglalkoztatási) fejlesztések meg valósításáról;

c) szolgáltatást nyújt az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez tartozó, az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 
és az Államreform Operatív Program keretén kívül meg valósuló informatikai tárgyú projektek esetében
a projektmenedzsment feladatok támogatásához;

d) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.
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5.  § A KIFÜ részt vesz:
a) az egyes elektronikus közigazgatási szolgáltatások informatikai támogatásához szükséges infrastruktúrák

továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozásában;
b) az ügyfélbarát közigazgatás megteremtése érdekében a közigazgatási szolgáltatások korszerûsítését,

ésszerûsítését, a közszolgáltatási folyamatok egyszerûsítését célzó koncepció informatikai tartalmat érintõ
meg valósításában;

c) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez benyújtott projektjavaslatok meg valósításának elõkészítésében.

6.  § (1) E rendelet hatálybalépését követõen a Kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek által indított
informatikai tárgyú projektek projektgazdai feladatait
a) a 4.  § a) pontjában megjelölt projektek esetén a Kormány erre vonatkozó külön döntése alapján,
b) a 4.  § b) pontjában megjelölt fejlesztések esetén a Kormány döntése vagy az érintett miniszterek erre vonatkozó

megállapodása alapján
ágazatoktól függetlenül – a nemzetbiztonsági és honvédelmi feladatok támogatása érdekében végzett fejlesztések
kivételével – egységesen a KIFÜ látja el.

(2) A meg valósítani tervezett és az (1) bekezdés szerint a KIFÜ feladatkörébe utalt projektek esetén a KIFÜ önállóan, vagy
a Kormány irányítása alá tartozó befogadó intézményekkel együtt konzorciumi formában, mint konzorciumvezetõ
a közremûködõ szervezettel kötendõ támogatási szerzõdéssel, az EU-s és más nemzetközi támogatások elnyeréséhez
szükséges pályázattal, vagy a Kormány részére készített elõterjesztéssel gondoskodik a fejlesztésekhez szükséges
forrás megszerzésérõl.

(3) A konzorciumi formában meg valósított projekteknél a KIFÜ mint konzorciumvezetõ projektgazda látja el a projekt
vezetésének feladatát, a befogadó intézmények a szakmai irányítást végzik. A projektek során meg valósult
informatikai fejlesztések jövõbeli fenntartásáról és üzemeltetésérõl a befogadó intézmények gondoskodnak
az irányító miniszterek rendelkezése szerint.

(4) A 4.  § c) pontjában megjelölt uniós társfinanszírozású projektek esetén a Kormány által kijelölt projektgazda
támogatására a KIFÜ projektmenedzsment szolgáltatást nyújthat, amelynek feltételeirõl megállapodásban kell
rendelkezni.

(5) A Kormány irányítása alá nem tartozó központi költségvetési szervek informatikai fejlesztéseinél a KIFÜ erre irányuló
megállapodás esetén látja el a projektgazdai feladatköröket.

4. Záró rendelkezések

7.  § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A folyamatban lévõ (kormánydöntéssel érintett vagy megkötött támogatási szerzõdéssel rendelkezõ) kormányzati

informatikai projektek esetében a projektgazdai feladatok átvétele a projektek átvilágítása után, a miniszter és az adott 
projekt támogatási szerzõdése szerint illetékes miniszter megállapodása alapján történhet.

8.  § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 92.  § (1) bekezdés ma) alpontja helyére a következõ rendelkezés lép:
[A miniszter az informatikáért és a közigazgatási informatika infrastrukturális feltételeinek biztosításáért viselt felelõssége
körében:
m) irányítja]
„ma) a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséget,”

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 183. szám 26189



A Kormány 269/2010. (XII. 3.) Korm. rendelete
a Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoportból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók korábbi
évekbõl felhalmozott adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatásról

A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl  szóló 2009. évi CXXX. törvény 91.  § (1) bekezdés h) pontjában,
a 8.  § tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2) bekezdés a) pontjában,
a 9.  § tekintetében a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl  szóló 2009. évi CXXX. törvény 91.  § (1) bekezdés a) pontjában
és 5. számú melléklete 19. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1.  § E rendelet hatálya az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra (a továbbiakban: finanszírozó) és az Egészségbiztosítási
Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatás nyújtására szerzõdött azon fekvõ- és járóbeteg-szakellátást végzõ
egészségügyi szolgáltatókra (a továbbiakban együtt: egészségügyi szolgáltató) terjed ki, amelyek finanszírozása
az Összevont szakellátás jogcímbõl történik, és 2010. második félévében kormányhatározat alapján nem részesülnek
egyéb mûködési célú támogatásban.

2.  § (1) A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl  szóló 2009. évi CXXX. törvény 88/A.  §-ában meghatározott 
tartalék (a továbbiakban: tartalék) terhére az elszámolt teljesítmény, a nettó adósságállomány, a teljesítményvolumen
keret (a továbbiakban: TVK) és a népegészségügyi szempontból kiemelkedõ jelentõségû beavatkozások alapján
konszolidációs támogatást nyújt az egészségügyi szolgáltatóknak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti konszolidációs támogatás keretében
a) a 2009. november 1. és 2010. augusztus 31. közötti idõszakra vonatkozóan a tartalék

aa) 50 százaléka az egészségügyi szolgáltatók által – az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól  szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Kr.) szerint – a finanszírozónak lejelentett és általa elfogadott teljesítmény, de legfeljebb
az egészségügyi szolgáltató TVK-jának 110 százaléka alapján,

ab) 20 százaléka a fekvõbeteg-szakellátást végzõ egészségügyi szolgáltató TVK-ja és aktív ágya hányadosának
az intézményi csoportok átlagától  való eltérése alapján, a (4) bekezdésben meghatározott progresszivitási
együtthatóval súlyozva,

ac) 5 százaléka az elvégzett elektív haemodinamikai beavatkozások és nyitott szívmûtétek esetszámai aránya
alapján, a (4) bekezdésben meghatározott progresszivitási együtthatóval súlyozva,

ad) 5 százaléka az elvégzett traumatológiai és ortopédiai protetikai mûtétek esetszámai aránya alapján,
a (4) bekezdésben meghatározott progresszivitási együtthatóval súlyozva,

b) a tartalék 20 százaléka a teljesítményelszámolás alapján finanszírozott olyan fekvõbeteg-szakellátást végzõ
egészségügyi szolgáltatók között, amelyeknek a 2010. június 30-i állapot szerint a finanszírozónak lejelentett
nettó adósságuk meghaladja az egy havi finanszírozási összegüket, a két havi finanszírozási összegüket meg nem
haladó nettó adósságuk alapján

kerül felosztásra.
(3) A (2) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az egészségügyi szolgáltató akkor jogosult támogatásra, ha

a) aktív fekvõbeteg-szakellátást végzõ egészségügyi szolgáltatóként rendelkezik lekötött ágykapacitással,
b) krónikus fekvõbeteg-szakellátást végzõ egészségügyi szolgáltatóként rendelkezik rehabilitációs lekötött

ágykapacitással vagy
c) járóbeteg-szakellátást végzõ egészségügyi szolgáltatóként legalább heti 200 óra lekötött kapacitással

rendelkezik és legalább négy szakmában egészségügyi szolgáltatást nyújt.
(4) A (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti fekvõbeteg-szakellátást végzõ egészségügyi szolgáltató progresszivitási

együtthatója
a) az országos intézetek és egyetemi klinikák esetében 1,2,
b) a területi önkormányzat közvetlen fenntartásában vagy a területi önkormányzat által alapított gazdasági társaság

mûködtetésében lévõ, legalább 500 ágyas, többszakmás kórházak esetében 1,0,
c) az a) és b) pont alá nem tartozó kórházak esetében 0,8.
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(5) A támogatásban részesülõ egészségügyi szolgáltató megnevezését és a támogatás összegét az egészségügyért
felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) az általa vezetett minisztérium és a finanszírozó honlapján közzéteszi.

(6) E § alkalmazásában nettó adósságnak minõsül az egészségügyi szolgáltató teljes szállítói tartozásának és egyéb
határidõn túli kötelezettségállományának az egészségügyi szolgáltató pénzkészletével csökkentett mértéke.

3.  § (1) Az egészségügyi szolgáltató a 2.  § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja, valamint b) pontja szerinti támogatást
kizárólag a 2010. november 30-án fennállt szállítói tartozása csökkentésére fordíthatja.

(2) A 2.  § (2) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontja alapján támogatásban részesülõ fekvõbeteg-szakellátást végzõ
egészségügyi szolgáltató e támogatás összegét kizárólag az ezen alpontokban meghatározott beavatkozásra
fordíthatja.

(3) Az egészségügyi szolgáltató köteles a támogatásról haladéktalanul lemondani, és azt visszatéríteni
az Egészségbiztosítási Alap részére, ha a folyósított összeget nem, vagy nem az (1) és (2) bekezdésben meghatározott
célra használja fel, vagy az 5.  § (1) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettségét megszegi.

(4) Ha az egészségügyi szolgáltató a támogatást nem jogszerûen vette igénybe vagy azt nem fizeti vissza,
a visszafizetendõ támogatásnak az egészségügyi szolgáltató pénzforgalmi számláján történt jóváírása napján
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét köteles az Egészségbiztosítási Alap részére visszatéríteni.

4.  § (1) A támogatás jogszerû felhasználását – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal
(a továbbiakban: KEHI) a Kormányzati Ellenõrzési Hivatalról  szóló 312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4.  §
(1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva 2011. június 30-ig ellenõrzi. Az egészségügyi szolgáltató
köteles a támogatás felhasználását alátámasztó valamennyi dokumentumot megõrizni a számvitelre vonatkozó
törvényben meghatározott ideig, és azokat a KEHI ellenõrzéséhez rendelkezésre bocsátani. Az ellenõrzés
eredményérõl a KEHI tájékoztatja a minisztert.

(2) A 2.  § (2) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontja alapján támogatásban részesülõ egészségügyi szolgáltató által elvégzett
beavatkozások esetszámát a finanszírozó 2011. június 30-ig monitorozza, és az elvégzett mûtétek számának
alakulásáról havonta tájékoztatja a minisztert. A finanszírozó a tájékoztatót megküldi a fekvõbeteg-szakellátást végzõ
egészségügyi szolgáltatónak, aki arra 15 napon belül észrevételt tehet.

(3) A jogosulatlanul felhasznált visszatérítendõ összeg mértékét és a visszatérítés határidejét az (1) és a (2) bekezdés
szerinti tájékoztatás alapján a miniszter állapítja meg. A visszatérítésre kötelezést a visszatérítésre kötelezett
egészségügyi szolgáltatóval és a finanszírozóval közölni kell. A miniszter a visszatérítésre a 3.  § (4) bekezdésében
foglalt rendelkezéseket is alkalmazza.

(4) A visszatérítés határidejének eredménytelen elteltét követõen a finanszírozó jogosult a visszatérítendõ összeget
három egyenlõ részletben levonni az egészségügyi szolgáltató részére esedékes havi finanszírozási összegbõl.

5.  § (1) A támogatásban  való részesedés feltétele, hogy az egészségügyi szolgáltató
a) a támogatás felhasználásának ellenõrzése során a KEHI-vel együttmûködik,
b) a pénzügyi helyzetérõl negyedévente adatot szolgáltat a miniszter számára

ba) a bevételek,
bb) a ráfordítások,
bc) a követelések,
bd) a kötelezettségek állománya, korosítása,
be) a pénzeszközállomány,
bf) a készletállomány és
bg) a beruházások
adatai alapján,

c) részt vesz és együttmûködik az egészségügyi ellátórendszer területi integrációjának kialakításában és
d) a fennmaradó adósságállományának csökkentésére vonatkozóan a támogatás átutalását követõ 60 napon belül

konszolidációs tervet készít.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti adatokat a miniszter tájékoztatásul megküldi az államháztartásért felelõs miniszter

részére.

6.  § (1) A finanszírozó a Kr. 5. számú mellékletében a Célelõirányzatokon belül az Adósságkonszolidáció támogatására
fordítható kiadásokra rendelkezésre álló elõirányzat mértékéig nyújtja a támogatást.

(2) A finanszírozó az 1.  § (1) bekezdése szerinti konszolidációs támogatást 2010. december 31-ig utalványozza.
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7.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és 2012. január 1-jén hatályát veszti.

8.  § (1) A Kr. 6.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A tárgyév utolsó hónapjában a havi kifizetést követõen és az átcsoportosítások után az egyes szakfeladatokon még 
rendelkezésre álló elõirányzat az éves elszámolható teljesítmény arányában osztható fel és fizethetõ ki,
az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével.”

(2) A Kr. 44/A.  §-a a következõ g) ponttal egészül ki:
(Az OEP az 5. számú mellékletben az Összevont szakellátáson belül a rendkívüli kiadásokra rendelkezésre álló elõirányzat
mértékéig finanszírozza)
„g) a természeti és ipari katasztrófa (rendkívüli helyzet, veszélyhelyzet)  miatt szükségessé vált, valamint a járványügyi
intézkedésekbõl adódó rendkívüli egészségügyi ellátásokkal kapcsolatban felmerülõ többletszolgáltatásokat.”

(3) A Kr. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

9.  § A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti kereset-kiegészítésérõl  szóló 316/2009. (XII. 28.) Korm.
rendelet 7.  §-a a következõ (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az E. Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatónak minõsülõ helyi önkormányzati költségvetési szervek
2010. december 8-áig nyújthatják be az eseti kereset-kiegészítéssel kapcsolatos pótlólagos igényüket a Magyar
Államkincstárnak. A határidõ elmulasztása jogvesztõ. A Magyar Államkincstár és az OEP a finanszírozott egészségügyi
ellátási feladatok alapján 2010. december 13-áig elbírálja a pótlólagos támogatás jogosságát.
(6) Az E. Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatónak minõsülõ központi költségvetési szervek 2010.
december 8-áig nyújthatják be az eseti kereset-kiegészítéssel kapcsolatos pótlólagos igényüket a Nemzetgazdasági
Minisztériumnak. A határidõ elmulasztása jogvesztõ. A Nemzetgazdasági Minisztérium az OEP részére a (7) bekezdés
szerint utalványozandó támogatás összegérõl 2010. december 10-éig adatot szolgáltat. A pótlólagos támogatás
jogosságát az (5) bekezdésben foglaltak szerint kell elbírálni.
(7) Az (5)–(6) bekezdés szerinti pótlólagos támogatás összegét az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól  szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében
meghatározott elõirányzat mértékéig
a) az Ámr. 2.  § 22. pontja alapján nettó finanszírozási körbe tartozó egészségügyi szolgáltatónak minõsülõ
költségvetési szervek részére az OEP legkésõbb 2010. december 14-éig utalványozza, és a Magyar Államkincstár
legkésõbb 2010. december 15-éig folyósítja,
b) az Ámr. 2.  § 23. pontja alapján bruttó finanszírozási körbe tartozó egészségügyi szolgáltatónak minõsülõ
költségvetési szervek részére az OEP legkésõbb 2010. december 15-éig folyósítja.”

10.  § (1) A 8.  §, a 9.  § és az 1. melléklet az e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
(2) Ez a § az e rendelet hatálybalépését követõ második napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 269/2010. (XII. 3.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Gyógyító-megelõzõ ellátások 2010. évi kiadási elõirányzatai

Millió forint

Megnevezés
2010. évi módosított

elõirányzat

Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása
Praxisfinanszírozás 68 063,4
Eseti ellátás díjazása 511,3
Ügyeleti szolgálat 9 341,2

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása összesen 77 915,9
Iskolaegészségügyi ellátás 1 856,0
Védõnõi ellátás 15 440,8
Anya-, gyermek- és csecsemõvédelem 450,5
MSZSZ: gyermekgyógyászat 121,6
MSZSZ: nõgyógyászat 96,3

2. Védõnõ, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen 17 965,2
3. Fogászati ellátás 22 264,4

Gondozóintézeti gondozás
Nemibeteg gondozás 394,8
Tüdõgondozás 1 585,0
Pszichiátriai gondozás 796,1
Onkológiai gondozás 384,0
Alkohológia és drogellátás 253,7

4. Gondozóintézeti gondozás összesen 3 413,6
5. Betegszállítás és orvosi rendelvényû halottszállítás 5 780,2
8. Mûvesekezelés 22 932,2

10. Otthoni szakápolás 3 778,1
12. Mûködési költségelõleg 1 000,0

Célelõirányzatok
Bázisfinanszírozott fekvõbeteg szakellátás 10,0
Méltányossági alapon történõ térítések 39,2
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 276,7
Eseti kereset-kiegészítés fedezete 11 200,0
Adósságkonszolidáció támogatása 27 480,9

13. Célelõirányzatok összesen 39 006,8
14. Mentés 22 469,0
15. Laboratóriumi ellátás 20 538,9

Összevont szakellátás
Járóbeteg szakellátás + CT, MRI 113 774,9
Fekvõbeteg szakellátás 399 403,3
  – aktív fekvõbeteg szakellátás 343 307,9
  – krónikus fekvõbeteg szakellátás 55 147,4
  – bázis finanszírozású szakellátás (IRM BVOP) 948,0
Extrafinanszírozás 17,7
Rendkívüli kiadások 610,0
Speciális finanszírozású fekvõbeteg 31 852,8

16. Összevont szakellátás összesen 545 658,7
21. Gyógyító-megelõzõ ellátás céltartalék 2 390,0

Összesen 785 113,0

 ”
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A belügyminiszter 5/2010. (XII. 3.) BM rendelete
a Katasztrófa elhárítási célelõirányzatok felhasználásáról

Az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124.  § (9) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján – az államháztartásért
felelõs miniszterrel egyetértésben –
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló 2004. évi CV. törvény módosításáról  szóló 2010. évi XCIII. törvény 2.  §-ában és
a veszélyhelyzet kihirdetésérõl és ennek során teendõ intézkedésekrõl  szóló 245/2010. (X. 6.) Korm. rendelet 2.  § (3) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel a következõket rendelem el:

1.  § E rendelet alkalmazásában:
a) káresemény: a 2010. október 4-én a Magyar Alumínium Zrt. területén lévõ iszaptároló gátjának átszakadása

következtében történt vörösiszap-kiömlés,
b) érintett önkormányzatok: Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely,
c) károsodott lakóépület: a belügyminiszter által jóváhagyott kárfelmérés eredményeként meghatározott

lakóépületek.

2.  § E rendelet hatálya a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl  szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. számú melléklet
XIV. Belügyminisztérium fejezet 20. cím 1. alcím 34. Katasztrófa elhárítási célelõirányzatok (a továbbiakban:
Elõirányzat) jogcímcsoportra terjed ki.

3.  § Az Elõirányzat az alábbi célokra használható fel:
a) károsodott lakóépületek tulajdonosai, haszonélvezõi, használati jogosultjai lakhatási feltételeinek

megteremtésére, figyelembe véve az egyéb forrásból megtérülõ károkat,
b) a helyi önkormányzatok vis maior támogatásból el nem ismerhetõ önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó

helyreállítási költségekre,
c) a helyi önkormányzatok vis maior tartalékból támogatott helyreállítási költségeinek 100%-os fedezetének

biztosítása érdekében szükséges önkormányzati saját erõ részre,
d) a védekezésben, valamint a helyreállításban részt vevõ központi költségvetési szervek, tûzoltóságok (hivatásos

önkormányzati tûzoltóság, önkéntes tûzoltó egyesületek, az önkéntes tûzoltóságok, valamint a létesítményi
tûzoltóságok) védekezéssel összefüggõ többletkiadására (különösen: személyi juttatások, munkaadókat terhelõ
járulékok, dologi kiadások, a veszélyhelyzet felszámolásához szükséges eszközök beszerzése, valamint
a károsodott eszközök visszapótlása),

e) településtervezési költségekre,
f) az ideiglenesen elhelyezettek ellátási, bérleti hozzájárulás költségeire, amelyet az érintett önkormányzatok

igényelhetnek vissza,
g) a MAL Magyar Alumínium Termelõ és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság Magyar Állam

felügyeletének ellátásáért felelõs kormánybiztos feladatellátásával, tevékenységével összefüggõ kiadásokra,
valamint a titkárságának mûködési költségeire,

h) az Elõirányzat cél szerinti felhasználása során felmerülõ rendelkezésre tartási és kincstári tranzakciós díjra.

4.  § (1) A belügyminiszter vagy az általa írásban felhatalmazott vezetõ beosztású személy a belügyminiszter irányítása alá
tartozó költségvetési szervekkel, valamint a védekezésben, helyreállításban részt vevõ állami szervekkel – annak
irányító szervének bevonásával – támogatási keret-megállapodást, az érintett önkormányzatokkal támogatási
keretszerzõdést köt az államháztartásra vonatkozó jogszabályok figyelembevételével. A támogatási
keret-megállapodás vagy a támogatási keretszerzõdés tartalmazza a 3.  §-ban megjelölt indokolt költségek, kiadások
kapcsán felmerült igények vonatkozásában az Elõirányzatból történõ pénzügyi lehívások módját, továbbá
a beszámolók, elszámolások elfogadására, valamint az ellenõrzésre vonatkozó rendelkezéseket.
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(2) Az államháztartás mûködési rendjérõl  szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 56.  §
(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen a támogatás folyósítására utalással kerül sor, a kincstári számlavezetés
és finanszírozás, a feladatfinanszírozási körbe tartozó elõirányzatok felhasználása, valamint egyes államháztartási
adatszolgáltatások rendjérõl  szóló 46/2009. (XII. 30.) PM rendelet 38.  § elõírásainak végrehajtását követõen.

(3) A kötelezettségvállaló a kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó naprakész, elkülönített nyilvántartást köteles vezetni.
(4) Az Elõirányzatból folyósított támogatás felhasználását, az elszámolások szabályszerûségét a Belügyminisztérium

Ellenõrzési Fõosztálya, helyszíni ellenõrzés során a kedvezményezetteknél az éves ellenõrzési tervben foglaltaknak
megfelelõen ellenõrzi. A Belügyminisztérium segítséget nyújt más szervek ellenõrzési szervezeteinek a támogatás
felhasználásának és az elszámolások szabályszerûségének ellenõrzésében.

5.  § A lehívott támogatások terhén elszámolt kiadások tekintetében a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás,
érvényesítés és teljesítésigazolás az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az Ámr.
szabályai, valamint a védekezésben, helyreállításban részt vevõ állami és önkormányzati szervek belsõ szabályzata
szerint történik.

6.  § (1) A károsult személyek támogatásának feltétele, hogy
a) a károsodott lakóépület lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel

nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan,
b) a károsodott lakóépület építési engedéllyel épült, vagy fennmaradási engedéllyel rendelkezik, illetve

vélelmezhetõ, hogy építése és használatba vétele megfelelt az akkor hatályos jogszabályoknak,
c) a károsodott lakóépület a káresemény idején a tulajdonos, haszonélvezõ vagy a használati jogosult állandó

lakóhelye, tartózkodási helye volt, vagy életvitelszerûen ott lakott. Ennek hiányában is támogatható a károsult, ha
egyébként életvitelszerûen a károsodott lakóépületben lakott, de káresemény idején átmenetileg máshol élt,

d) a tulajdonos nyilatkozik arról, hogy a lakóépületre a káresemény vonatkozásában a kár keletkezésének
idõpontjában volt-e érvényes biztosítása. Amennyiben a tulajdonos a kár keletkezésének idõpontjában
rendelkezett biztosítással, úgy nyilatkozik arról, hogy a biztosítónak a kárral összefüggõ megállapításáról,
és a kártérítés folyósításáról soron kívül – a tudomásszerzéstõl számított 2 munkanapon belül – tájékoztatja
a belügyminisztert.

(2) Egy tulajdonos számára csak egy lakóépület vonatkozásában nyújtható támogatás.
(3) A károsult személy – választása szerint – alábbi tartalmú teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt nyilatkozatot tesz

arról, hogy
a) érintett önkormányzatok területén kijelölt építési telken felépítésre kerülõ új épületbe kíván beköltözni, vagy
b) érintett önkormányzatok területén eladásra kínált lakóépületbe vagy lakásba kíván beköltözni, vagy
c) az ország bármely településének valamelyikén eladásra kínált, rendelkezésre bocsátott lakásba kíván beköltözni,

vagy
d) a károsodott és még helyreállítható épület helyreállításához kér segítséget, amennyiben ehhez a helyreállításért

felelõs miniszter hozzájárul, kivéve ha ezt olyan területen igényli, amelyet a hatóság nem minõsít biztonságosnak.
(4) A vásárlás útján megszerzett vagy az új építés során felépült és használatbavételi engedéllyel rendelkezõ épület

a károsult személy tulajdonába kerül.
(5) A károsult személy a szerzõdésben járul hozzá ahhoz, hogy

a) a tulajdonába került új lakóépület/lakás alapterületérõl, komfortfokozatáról és a részére adott bármilyen
térítésmentes juttatásról nyilvánosság számára hozzáférhetõ kimutatás készüljön,

b) a más forrásból megtérülõ kárösszeget az állam javára visszafizeti,
c) a tulajdonába kerülõ lakóépületre 10 évre elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre.

(6) Az arra feljogosított állami szervek ellenõrzik az (5) bekezdés b) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettség
teljesülését.

7.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni
kell.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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A honvédelmi miniszter 17/2010. (XII. 3.) HM rendelete
a honvédelmi miniszter által alapítható és adományozható elismerésekrõl  szóló
27/2002. (IV. 17.) HM rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 10.  § (2) bekezdésében, valamint a Magyar Honvédség hivatásos
és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról  szóló 2001. évi XCV. törvény 287.  § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1.  § A honvédelmi miniszter által alapítható és adományozható elismerésekrõl  szóló 27/2002. (IV. 17.) HM rendelet
(a továbbiakban: R.) a következõ 2/B.  §-sal egészül ki:
„2/B.  § (1) A szolgálatteljesítés közben kialakuló tûzharc során tanúsított példaértékû bátorság, kiemelkedõ helytállás
elismerésére

„Kardokkal Ékesített Szolgálati Érdemjel”-et
alapítok.
(2) A „Kardokkal Ékesített Szolgálati Érdemjel” arany, ezüst és bronz fokozatban adományozható.”

2.  § Az R. a következõ 4/A.  §-sal egészül ki:
„4/A.  § (1) A természeti és ipari katasztrófák okozta környezeti károk elhárítása során tanúsított kimagasló helytállás
elismerésére

„Katasztrófa-elhárításért”
Szolgálati Jelet alapítok.
(2) A Katasztrófa-elhárításért Szolgálati Jel adományozására elsõ alkalommal a 2010. évi vörösiszap-katasztrófa során
végzett kiemelkedõ tevékenység elismerése céljából kerül sor.”

3.  § Az R. a következõ 33/A.  §-sal egészül ki:
„33/A.  § (1) A Kardokkal Ékesített Szolgálati Érdemjel a hivatásos, szerzõdéses és önkéntes tartalékos katonának, illetve
a Honvédség tevékenységét segítõ személynek a tûzharc során tanúsított példaértékû bátorság, kiemelkedõ
helytállás elismeréséül adományozható.
(2) A Kardokkal Ékesített Szolgálati Érdemjel egyes fokozatainak odaítélésénél a 27.  §-ban foglaltakat kell megfelelõen 
alkalmazni.”

4.  § Az R. a következõ 37/A.  §-sal egészül ki:
„37/A.  § (1) A Katasztrófa-elhárításért Szolgálati Jel adományozható a Honvédség személyi állományába tartozó, illetve 
a Honvédség tevékenységét segítõ azon személy részére, aki a katasztrófa-elhárítási, mentési munkálatokban részt
vett, vagy a katasztrófa-elhárítási, mentési munkálatokhoz közvetlenül kapcsolódó kiszolgáló, támogató
tevékenységet végzett.
(2) A Katasztrófa-elhárításért Szolgálati Jel a katasztrófa-elhárítási tevékenység irányításában közremûködõk számára
– eseti mérlegelés alapján – adományozható.”

5.  § Az R. a következõ 54/A.  §-sal egészül ki:
„54/A.  § (1) A Katasztrófa-elhárításért Szolgálati Jel adományozására a Honvédség személyi állományába tartozók
esetében a katasztrófa-elhárítási tevékenység befejezését követõen az állományilletékes parancsnok, vezetõ
szolgálati úton felterjesztett javaslata alapján kerül sor. A Katasztrófa-elhárításért Szolgálati Jel adományozását
– az állományilletékes parancsnok, vezetõ egyidejû tájékoztatása mellett – a Honvédelmi Ágazati Katasztrófavédelmi
Operatív Törzs is kezdeményezheti.
(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó személyek esetében a Katasztrófa-elhárításért Szolgálati Jel
adományozására a Honvédelmi Ágazati Katasztrófavédelmi Operatív Törzs javaslata alapján kerül sor.”

6.  § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Az R. 34.  §-ában a „Szolgálati Érdemjel” szövegrész helyébe a „Szolgálati Érdemjel és a Kardokkal Ékesített Szolgálati

Érdemjel” szöveg, 35.  §-ában a „Szolgálati Érdemjelet” szövegrész helyébe a „Szolgálati Érdemjelet és a Kardokkal
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Ékesített Szolgálati Érdemjelet” szöveg, 46.  § (3) bekezdésében a „HM kommunikációs feladatokért felelõs” szövegrész
helyébe a „HM humánpolitikáért felelõs” szöveg, 55/A.  §-ában a „Sebesülési Szolgálati Érdemjel” szövegrész helyébe
a „Sebesülési Szolgálati Érdemjel és a Kardokkal Ékesített Szolgálati Érdemjel” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R. 46.  § (8) bekezdése.
(4) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A külügyminiszter 4/2010. (XII. 3.) KüM rendelete
a Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának
és ellenõrzésének szabályairól  szóló 2/2010. (V. 4.) KüM rendelet módosításáról

Az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124.  §-ának (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás
mûködési rendjérõl  szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2.  § 6. pontjának k) alpontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 73.  §-ának b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –
a következõket rendelem el:

1.  § A Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának szabályairól és
ellenõrzésérõl  szóló 2/2010. (V. 4.) KüM rendelet (a továbbiakban: R.) 1.  §-a az alábbi g) ponttal egészül ki:
[A rendelet hatálya a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl  szóló 2009. évi CXXX. törvény (a továbbiakban:
költségvetési törvény) XVIII. Külügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fejezeti kezelésû elõirányzatai
(a továbbiakban: elõirányzat) közül az alábbiakra terjed ki:]
„g) 2011. évi magyar EU-elnökségre  való felkészülés (5. cím, 39. alcím).”

2.  § Az R. 2.  §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„2.  § (1) Az egyes elõirányzatokból
a) államháztartáson belüli szervezet,
b) a határon túli magyar személyek részére pályázat nélkül a határon túli támogatások eltérõ szabályozásának
rendjérõl  szóló 84/2005. (V. 2.) Korm. rendeletben meghatározott személyek, és
c) közhasznú vagy kiemelkedõen közhasznú társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány,
d) külföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet
részére nyújtható támogatás.
(2) Az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti szervezetek részére – törvény vagy kormányrendelet eltérõ rendelkezése
hiányában – kizárólag pályázat alapján nyújtható támogatás.
(3) Az egyes elõirányzatokból fedezhetõk – amennyiben e rendelet eltérõen nem rendelkezik, alcímenként az alcímhez 
rendelt elõirányzat éves összegének legfeljebb 6%-áig – az elõirányzat mûködtetésével, kezelésével, felhasználásával,
szerzõdések elõkészítésével, nyilvántartásának tárgyi feltételeivel és ellenõrzésével kapcsolatos költségek is.
Az elõirányzat mûködtetésével kapcsolatos költségként az elõirányzat terhére elszámolható a kincstár egyes
szolgáltatásaiért a minisztérium által fizetendõ kezelési költség, valamint a külképviseleteken keresztül meg valósított
projektek esetén az elszámolásból adódó árfolyam-különbözet.”

3.  § Az R. 3.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3.  § Amennyiben e rendelet eltérõen nem rendelkezik, támogatás kizárólag saját forrás biztosítása mellett nyújtható.
A saját forrás legkisebb mértéke – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – a támogatott tevékenység
összköltségvetésének 10%-a, amely pénzben biztosítandó. 500 000 Ft-ot meg nem haladó összegû, valamint határon
túli magyar személyek részére, támogatás saját forrás biztosítása nélkül is nyújtható. Az elõzõekben
meghatározottakon túl saját forrás biztosítása nélkül támogatás a külpolitikáért és az európai integrációs ügyekért
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felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) egyedi döntése alapján – e rendelet 10.  § (4) bekezdésének
a)–f) pontjában felsorolt szempontok figyelembevételével – is nyújtható.”

4.  § Az R. 4.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4.  § Támogatás a pályázat benyújtásakor már meg valósult tevékenységre, projektre vagy programra nem adható.”

5.  § Az R. 5.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5.  § Jelen rendelet alkalmazásában:
a) civil szervezet: az a közhasznú, vagy kiemelkedõen közhasznú társadalmi szervezet (kivéve a pártokat, a munkaadói
és munkavállalói érdek-képviseleti szerveket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat), alapítvány,
közalapítvány, valamint mindezek jogi személyiséggel rendelkezõ szervezeti egysége, amelyet a bíróság – jelen
rendelet eltérõ rendelkezése hiányában – a pályázat kiírása elõtt legalább két évvel nyilvántartásba vett, és
az alapszabályának, alapító okiratának megfelelõ tevékenységet ténylegesen folytatja;
b) külföldi pályázó: nem magyarországi székhellyel rendelkezõ pályázó.”

6.  § Az R. 6.  §-a (1)–(2) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Pályázati eljárás lefolytatása esetén a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)
pályázati felhívást tesz közzé a Magyar Közlöny mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõben, valamint a minisztérium
internetes honlapján (www.kulugyminiszterium.hu), továbbá a pályázati felhívásról olyan közleményt tesz közzé
legalább egy országos napilapban, amely tartalmazza, hogy a pályázati felhívás teljes szövege a Magyar Közlöny
mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõben és a minisztérium internetes honlapján megtekinthetõ.
(2) A pályázatokat a pályázati felhívásban meghatározott idõn belül kell benyújtani, amely – ha e rendelet eltérõen
nem rendelkezik – a minisztérium internetes honlapján történõ közzétételtõl számított 30 napnál rövidebb nem
lehet.”

7.  § Az R. 3. címe helyébe a következõ cím, és a 7–8.  §-ok helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„3. A pályázat tartalmi elemei
7. § A pályázatnak az Ámr. 133.  § (1) bekezdés a)–i) pontjában meghatározottakon kívül tartalmaznia kell:
a) a pályázó telefon- és telefaxszámát, valamint elektronikus elérhetõségét,
b) több elérhetõség esetén annak megjelölését, hogy az értesítéséket melyik elérhetõségre kéri,
c) részletezett költségvetési tervet, abban külön szerepeltetve a saját forrás felhasználási módját,
d) a pályázati felhívásban vagy az egyéb jogszabályokban meghatározott további adatokat.
8. § (1) A pályázathoz csatolni kell:
a) hiteles másolatban a pályázó harminc napnál nem régebbi cégkivonatát vagy igazolást a bírósági, egyéb hatósági,
vagy egyéni vállalkozóként történõ nyilvántartásba vételrõl,
b) a pályázó képviselõjének közjegyzõ által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett
aláírásmintáját; ötszázezer forintot meg nem haladó támogatás esetén a költségvetési szerv, intézmény pályázó
képviselõjének pénzintézetnél szereplõ eredeti vagy a pénzintézet által hitelesített aláírás-bejelentõ kartonját,
c) eredetiben a pályázó valamennyi bankszámláját vezetõ hitelintézet harminc napnál nem régebbi igazolását
– a pontos számlaszám megjelölésével – a pályázó bankszámlájának vezetésérõl, fizetõképességérõl,
d) a pályázó létesítõ okiratáról készített egyszerû másolatot,
e) pályázói nyilatkozatot a saját forrás meglétérõl; a pénzbeli saját forrást bankszámlakivonattal, szerzõdéssel vagy
hitelígérvénnyel, helyi önkormányzat pályázónál a testületi határozattal is igazolni kell,
f) a pályázó képviselõje által cégszerûen aláírt nyilatkozatot arról, hogy:
fa) a pályázónak az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása nincs, vagy arra az illetékes adóhatóság
fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett,
fb) a pályázó felhatalmazza a minisztériumot a 12.  § (4) bekezdésében foglalt adatok nyilvántartására,
fc) a pályázó nem áll a támogatási rendszerbõl  való kizárás hatálya alatt,
g) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázó a 13.  § (5) bekezdésében foglaltak szerinti tartalommal felhatalmazza
a minisztériumot beszedési megbízás benyújtására,
h) a pályázati felhívásban vagy az egyéb jogszabályokban meghatározott dokumentumokat.
(2) Külföldi pályázó esetén az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott – a pályázó bejegyzését, nyilvántartásba
vételét igazoló dokumentumok – a pályázó személyes jogának szabályai alapján értelmezendõk.”
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8.  § Az R. 4. címe helyébe a következõ cím és a 9–11.  §-ok helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„4. A pályázatok elbírálása
9.  § (1) A minisztérium munkabizottsága (a továbbiakban: munkabizottság) javaslatot tesz támogatás odaítélésére,
valamint egyéb kifizetések teljesítésére.
(2) A pályázat elfogadásáról a kötelezettségvállalásra jogosult dönt.
(3) A munkabizottság javaslatot tesz az államháztartási körbe tartozó pályázók pályázatának elbírálására is.
(4) A munkabizottság szükség szerint, de havonta legalább egy alkalommal ülésezik. A munkabizottság a pályázat
benyújtásától számított harminc, vagy a hiánypótlás határidejének lejártától számított tizenöt munkanapon belül teszi 
meg az (1) bekezdés szerinti javaslatát.
10. § (1) A munkabizottság határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagoknak több mint ötven százaléka az ülésen
jelen van, vagy elõ zetesen írásban leadta a szavazatát.
(2) A munkabizottság tagjait egyenlõ szavazati jog illeti meg. A döntésekre vonatkozó javaslatokat a munkabizottság
nyílt szavazással és a távollévõk írásbeli szavazatai alapján, egyszerû szótöbbséggel hozza, szavazategyenlõség esetén
a soros elnök szavazata dönt. A döntés-elõkészítõ javaslatnak tartalmaznia kell a pályázatok értékelését,
a véleményezésre jogosultak javaslatait, észrevételeit.
(3) A munkabizottság üléseirõl jegyzõkönyv készül. A jegyzõkönyvben röviden rögzíteni kell a pályázat elbírálásában
részt vevõ személyek fõbb hozzászólásait, a pályázat támogathatóságára vonatkozó javaslatait.
(4) A pályázat elbírálása során a munkabizottság bírálati szempontként együttesen figyelembe veszi, hogy tervezett
tevékenység milyen mértékben
a) illeszkedik a külkapcsolati stratégiához,
b) alkalmas az elõirányzat céljának meg valósítására,
c) felel meg a pályázati felhívásban megfogalmazott konkrét követelményeknek (pályázat felhívás közzététele
esetén),
d) erõsíti a külpolitikai kormányzat és a hazai, valamint a nemzetközi civil szféra közötti kapcsolatot,
e) alkalmas Magyarország külföldi megítélésének, a hiteles Magyarország-kép kialakításának elõsegítésére,
f) költséghatékony,
g) biztosít saját forrást.
(5) A pályázat hiányos benyújtása esetén – ha e rendelet eltérõen nem rendelkezik – a minisztérium egy alkalommal
a pályázót hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlás határideje – e rendelet eltérõ rendelkezése hiányában –
a hiánypótlásra történõ felhívás kézhezvételétõl számított nyolcadik nap. A hiánypótlásra biztosított határidõ
elmulasztása a pályázónak a pályázat elbírálásából  való kizárását eredményezi, errõl a pályázót a hiánypótlásra történõ 
felhívásban tájékoztatni kell. A közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról  szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
14.  §-ában meghatározott nyilatkozat csatolásának elmulasztása esetén hiánypótlásnak nincsen helye.
11. § (1) A pályázati feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a pályázatban megjelölt összegû költségvetési
támogatás igénybevételére. A pályázatot szerzõdéskötési ajánlatnak kell tekinteni.
(2) Támogatás a pályázó által igényelt összegnél kisebb összegben is nyújtható.
(3) A minisztérium a pályázat nyertesének megnevezését, az elnyert támogatás összegét, a támogatás tárgyát
a minisztérium internetes honlapján teszi közzé.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott, a minisztérium internetes honlapján történõ közzététel nem érinti
a közzétételre vonatkozó egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítését.
(5) Nem ítélhetõ meg támogatás olyan pályázó részére, továbbá nem köthetõ támogatási szerzõdés azzal:
a) aki saját forrással nem rendelkezik, kivéve, ha az igényelt támogatás összege az ötszázezer forintot nem haladja
meg, vagy ha e rendelet eltérõen rendelkezik, vagy
b) akit a miniszter írásbeli döntésével – az Ámr. 120.  § (2) bekezdésében foglaltak alapján – kizárt az elõirányzat
támogatási rendszerébõl, a kizárás hatálya alatt, vagy
c) aki jelen rendelet hatálybalépését megelõzõen kötött támogatási szerzõdésében foglaltakat megszegte és e miatt
a minisztérium elállt a támogatási szerzõdéstõl, vagy pénzügyi elszámolását, tartalmi jelentését a minisztérium nem
fogadta el, az elállástól, az elszámolás, tartalmi jelentés elbírálásától számított 5 évig, vagy
d) akivel szemben a támogatás nyújtásának egyéb jogszabályban meghatározott, vagy jelen rendelet
hatálybalépését megelõzõen kötött szerzõdésbõl eredõ akadálya van.”
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9.  § Az R. 12.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A minisztérium a támogatásban részesülõ pályázóval (a továbbiakban: kedvezményezett) a támogatás feltételeirõl 
támogatási szerzõdésben (a továbbiakban: szerzõdés) állapodik meg.”

10.  § Az R. 19.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Ámr. 131.  § (1) bekezdésében meghatározott kifogást a pályázó, a támogatás kedvezményezettje
(a továbbiakban: kifogást tevõ) írásban nyújthatja be a miniszternek.”

11.  § Az R. 29.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Amennyiben a külföldi pályázó kormányzati szerv, a pályázatnak nem kell tartalmaznia a 7.  § c) pontja szerinti
adatot, valamint a pályázathoz nem kell csatolni a 8.  §-ban írt dokumentumokat, kivéve a saját forrás meglétérõl  szóló
nyilatkozatot [8.  § e) pont].”

12.  § Az R. 30.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben a projekt meg valósításához fogadónyilatkozat szükséges, annak beszerzésérõl a pályázónak kell
gondoskodnia.”

13.  § Az R. 33.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A pályázatra e rendelet 10.  § (5) bekezdése nem alkalmazandó, a mellékletek benyújtásának végsõ határideje
– a pályázati felhívásban foglaltak szerint – legfeljebb a szerzõdés megkötésének idõpontjáig terjedhet.”

14.  § Az R. 38.  §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„38.  § (1) Az elõirányzat céljával összhangban álló kifizetések a külképviseletek közremûködésével is teljesíthetõk.
(2) Az elõirányzatból támogatás elõfinanszírozással és saját forrás biztosítása nélkül is nyújtható.”

15.  § Az R. a 38. §-át követõen az alábbi új 16. címmel és 38/A.  §-sal egészül ki:

„16. 2011. évi magyar EU-elnökségre  való felkészülés
38/A.  § (1) Az elõirányzat célja a lakosság és a civil szféra 2011-es magyar EU-elnökségi felkészülésbe történõ
bevonásához forrás biztosítása.
(2) Az elõirányzatból – az elõirányzat céljával összhangban – az alábbi jogcímeken vissza nem térítendõ támogatás
nyújtható, illetve  valósítható meg beszerzés, teljesíthetõ egyéb kifizetés:
a) országos szintû, általános lakossági és civil tájékoztatás az elnökségrõl és az Európai Unióról (telefonon, on-line
és egyéb eszközökkel);
b) az elnökséghez kapcsolódó programok (kommunikációs projektek, rendezvények, kiállítások,
közvélemény-kutatások stb.) meg valósítása;
c) az elnökséghez kapcsolódó kiadványok megjelentetése;
d) az elnökségi dekorációk és arculati elemek meg valósítása;
e) civil szervezetek bevonása az elnökségi kommunikáció meg valósításába;
f) a hazai EU-kommunikációs hálózatokkal és könyvtárakkal történõ együttmûködés az EU-elnökség sikeres
meg valósítása érdekében;
g) a hazai és nemzetközi EU-kommunikációs hálózatok és könyvtárak szakembereinek EU-elnökséghez kapcsolódó
képzése;
h) általános iskolák, középfokú és felsõfokú tanintézmények bevonása az EU-elnökséghez kapcsolódó projektekbe.
(3) Saját forrás nélkül nyújtható támogatás a (2) bekezdés b), c), d) és f) pontjaiban meghatározott esetekben.
(4) A pályázatok benyújtási határideje a minisztérium internetes honlapján történõ közzétételtõl számított 15 napnál
rövidebb nem lehet.”

16.  § Az R. a következõ 41.  §-sal egészül ki:
„41.  § E rendelet szabályait – a Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok
felhasználásának és ellenõrzésének szabályairól  szóló, 2011. évre vonatkozó KüM rendelet hatálybalépéséig –
megfelelõen alkalmazni kell a 2011. évre vonatkozó költségvetési törvényben a Külügyminisztérium fejezetben
meghatározott „2011. évi magyar EU elnökségi feladatok” fejezeti kezelésû elõirányzatra.”
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17.  § E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az R. 26.  §-a, 29.  § (3) bekezdése, 34.  § (2) bekezdése, 36.  §
(1) bekezdése és 37.  § (2) bekezdése.

18.  § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetésével egyidejûleg lép hatályba.
(2) E rendelet 16.  §-a 2011. január 1-jén lép hatályba.
(3) E rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 18/2010. (XII. 3.) NFM rendelete
egyes földgázár-szabályozással összefüggõ miniszteri rendeletek módosításáról

A földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény 133.  § (1) bekezdés 3. pontjában, a 10–16.  §-ok tekintetében a 133.  § (1) bekezdés
2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 89.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról  szóló
28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosítása

1.  § A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról  szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM
rendelet (a továbbiakban: 28/2009. KHEM rendelet) 17.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A miniszter a 2. mellékletben évente teszi közzé a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó
árszabályozás során alkalmazott referencia idõszakot, és az árfolyamok mértékét.”

2.  § A 28/2009. KHEM rendelet 22.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A 2010. december 31-ig érvényes, referencia idõszak nélkül alkalmazandó árfolyamok mértékét az egyes
földgázár-szabályozással összefüggõ miniszteri rendeletek módosításáról  szóló 18/2010. (XII. 3.) NFM rendelet
1. mellékletével megállapított 9. melléklet határozza meg.”

3.  § (1) A 28/2009. KHEM rendelet 2.  § (1) bekezdés b) pontjában az „500 m3/h” szövegrész helyébe a „17100 MJ/h” szöveg,
3.  § (5) bekezdésében az „a GET 138/A.  §-a szerinti pénzeszköz” szövegrész helyébe az „a GET 138/A.  §-a szerinti
pénzeszköz, a földgáz biztonsági készletezésérõl  szóló 2006. évi XXVI. törvény 8.  §-a szerinti – a szolgáltató által
a felhasználó felé továbbhárított – tagi hozzájárulás” szöveg, 13.  § (2) bekezdésében a „101 m3/h” szövegrész helyébe
a „3131 MJ/h” szöveg, 15.  § (1) bekezdésében az „500 m3/h” szövegrész helyébe a „17100 MJ/h” szöveg lép.

(2) A 28/2009. KHEM rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 28/2009. KHEM rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 28/2009. KHEM rendelet az 1. melléklettel megállapított 9. melléklettel egészül ki.

4.  § Hatályát veszti a 28/2009. KHEM rendelet 3.  § (2) bekezdése, valamint 1. melléklete.

2. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzésérõl  szóló
29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosítása

5.  § A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzésérõl  szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet
(a továbbiakban: 29/2009. KHEM rendelet) 5.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az egyetemes szolgáltatási árat elosztói területenként és felhasználói kategóriánként a 3.  § (1) bekezdés
a)–h) pontja szerinti árelemek összegeként kell kiszámítani.”
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6.  § (1) A 29/2009. KHEM rendelet 6.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A 3.  § (1) bekezdés c) pontja szerinti nagykereskedõi árrés megállapítása az 1. melléklet 2. pontja szerint történik.”

(2) A 29/2009. KHEM rendelet 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 1. és 15. napja közötti idõszak banki napjain 
jegyzett hathavi BUBOR bankközi kamatláb átlaga +75 bázisponton számított finanszírozási költség. A Hivatal
az alkalmazandó mobilgáz-finanszírozási költséget és az azt megalapozó számítást honlapján közzéteszi.”

(3) A 29/2009. KHEM rendelet 6.  § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Az egyetemes szolgáltatói árrés árszabályozási idõszakon belüli megállapítása az 1. melléklet 3. pontja szerint
történik. Az egyetemes szolgáltatói árrés megállapítását megelõzõ naptári évre vonatkozó (napfok módszerrel
korrigált) mennyiségi adatokat kell alapul venni, ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók napfok
módszerrel korrigált mennyisége legalább 1,5%-kal változik, egyéb esetekben az egyetemes szolgáltatói árrés
megállapítása során figyelembe vett (napfok módszerrel korrigált) mennyiségi adatokat kell alapul venni.”

(4) A 29/2009. KHEM rendelet 6.  §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Ha az ármódosítás negyedévét megelõzõ második negyedévre vonatkozó, nem a földgáztárolóból

(a továbbiakban: tároló) értékesített tény mennyiség ±5%-kal eltér az arra az idõszakra elõre jelzett nem tárolóból
értékesített mennyiségtõl, a mennyiség különbözetbõl adódó árfolyam-korrekciós hatást figyelembe kell venni.
Az árfolyam-korrekciós hatásnak árakba történõ beépítését az aktuális negyedévet követõ negyedévben meg kell
kezdeni és be kell fejezni
a) az elsõ és negyedik negyedév korrekciója esetén legkésõbb az aktuális negyedévet követõ négy negyedév végéig,
b) a második és harmadik negyedév korrekciója esetén legkésõbb az aktuális negyedévet követõ két negyedév
végéig.”

7.  § A 29/2009. KHEM rendelet 8.  §-a a következõ (9)–(13) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A 6.  § (10) bekezdés szerinti tárolói hatás 2009/2010-es gázévre vonatkozó korrekcióját a 2010. decemberi
ármegállapításkor is figyelembe kell venni.
(10) A 6.  § (10) bekezdés rendelkezése a 2010/2011-es gázév során betárolt földgázra vonatkozóan nem kerül
alkalmazásra.
(11) A tárolói készletérték számításakor 2010. negyedik negyedévében a 2009/2010 gázévrõl a tárolóban maradt
földgáz készletértéke, 2011. elsõ negyedévében a 2010. év április hónapjától betárolt földgáz készletértéke kerül
figyelembevételre.
(12) A 3.  § (1) bekezdés a) pontja szerinti földgázár meghatározása a 2010/2011-es gázévben az egyetemes szolgáltatói 
engedéllyel rendelkezõ kereskedõ egyedi földgázforrásainak a földgázellátásról  szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti
közüzemi nagykereskedõ forrásaival rendelkezõ kereskedõtõl történõ beszerzéseire külön rendeletben megállapított
hatósági árak tekintetében eltérhet az 1. melléklet 1. pontjában foglaltaktól – a GET 134/A.  §-a szerinti utoljára
jóváhagyott árak által fedezett fajlagos földgázárból, ennek egyetemes szolgáltatónkénti eltérésébõl,
a hõmérsékletkülönbségekbõl, és az egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkezõ kereskedõk eltérõ beszerzési
portfolióiból adódóan – az engedélyesenként alkalmazott, végfelhasználói árban érvényesülõ eltérõ elismert fajlagos
földgázár megállapításánál szükséges egyedi korrekciók figyelembevétele érdekében.
(13) A 2011. januári ármegállapításkor figyelembe kell venni a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó
árszabások megállapításáról  szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 3. mellékletében szereplõ végfelhasználói árak által 
fedezett, az egyes földgázár-szabályozással összefüggõ miniszteri rendeletek módosításáról  szóló 18/2010. (XII. 3.)
NFM rendelet hatálybalépésétõl érvényes, 2010. negyedik negyedévre elismert fajlagos földgázár, valamint
az e rendelet 2010. március 25. és az egyes földgázár-szabályozással összefüggõ miniszteri rendeletek módosításáról
 szóló 18/2010. (XII. 3.) NFM rendelet hatálybalépése között hatályos rendelkezései szerint 2010. negyedik negyedévre
számítandó elismert fajlagos földgázár különbségének 2010. október 1. és az egyes földgázár-szabályozással
összefüggõ miniszteri rendeletek módosításáról  szóló 18/2010. (XII. 3.) NFM rendelet hatálybalépése közötti idõszakra
adódó mértékét.”

8.  § (1) A 29/2009. KHEM rendelet 1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(2) A 29/2009. KHEM rendelet 3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
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9.  § (1) A 29/2009. KHEM rendelet 5.  § (2) bekezdésében az „energiaadó összegét” szövegrész helyébe az „energiaadó és
a felhasználót terhelõ egyéb adók összegét” szöveg, 6.  § (7) bekezdésében az „a 2010. január 1-jei induló egyetemes
szolgáltatói árrések” szövegrész helyébe az „az egyetemes szolgáltatói árrések” szöveg, 8.  § (6) bekezdésében
a „januári árváltoztatásnál” szövegrész helyébe a „decemberi ármegállapításkor” szöveg, a (7) bekezdésben a „2010.
júliusi árváltoztatáskor” szövegrész helyébe a „2010. decemberi és 2011. januári ármegállapításkor” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a 29/2009. KHEM rendelet 2.  § (1) bekezdés f) pontja, 4.  §-a, 5.  § (3) bekezdése, 6.  § (9) bekezdése, 7.  §-a,
és a 8.  § (2)–(3) és (8) bekezdése.

(3) Hatályát veszti a 29/2009. KHEM rendelet 2.  § (1) bekezdés c) pontja, a 3.  § (1) bekezdés b) pontja és 6.  § (2) bekezdése.

3. A földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról  szóló 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosítása

10.  § (1) A földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról  szóló 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet [a továbbiakban: 31/2009.
KHEM rendelet] 3.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az egyetemes szolgáltatást igénybe vevõ egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó által az egyetemes
szolgáltatónak fizetett díjak tartalmazzák az egyetemes szolgáltató által a 2. melléklet II. pontja szerint – az
együttmûködõ földgázrendszer egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók általi igénybevétele mértékében –
fizetendõ rendszerhasználati díjak fedezetét is.”

(2) A 31/2009. KHEM rendelet 3.  §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásának érdekében történõ rendszerhasználat mértékét
a Hivatal a földgáz kereskedelmi engedélyesekkel egyeztetve állapítja meg és utólag ellenõrzi.”

(3) A 31/2009. KHEM rendelet 10/A.  § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kiegyenlítõ fizetések számítása során figyelembe kell venni:)
„h) a fajlagosan alacsony kihasználtságú elosztási rendszerrel rendelkezõ elosztók esetében a 8. melléklet
(c) pontjában foglaltakat,”

11.  § A 31/2009. KHEM rendelet 2. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

12.  § (1) A 31/2009. KHEM rendelet 2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(2) A 31/2009. KHEM rendelet 3. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(3) A 31/2009. KHEM rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

13.  § (1) A 31/2009. KHEM rendelet 5.  § (2) bekezdésében a „2. melléklet 4. pontja” szövegrész helyébe a „2. melléklet
I.b) alpontja” szöveg, 6.  § (6) bekezdésében a „2. melléklet 1. pont b) alpontja” szövegrész helyébe a „2. melléklet I. pont
a) alpontja” szöveg, 6.  § (8) bekezdésében a „2. melléklet 1. pontja” szövegrész helyébe a „2. melléklet II. 1. és
III. 1. pontja” szöveg, 7.  § (9) bekezdésében a „2. melléklet 2. pontja” szövegrész helyébe a „2. melléklet II. 2. és
III. 2. pontja” szöveg, 8.  § (6) bekezdésében a „2. melléklet 3. pontja” szövegrész helyébe a „2. melléklet II. 3. és
III. 3. pontja” szöveg, 10/B.  § (2) bekezdésében a „február 10-ig” szövegrész helyébe a „február 20-ig” szöveg,
a (4) bekezdésében a „20. napjáig” szövegrész helyébe a „28. napjáig” szöveg, az (5) bekezdésében a „3 munkanapon
belül” szövegrész helyébe az „5 munkanapon belül” szöveg, 10/C.  § (2) bekezdésében a „január 10-ig” szövegrész
helyébe a „január 15-ig” szöveg, valamint az (5) bekezdésében a „3 munkanapon belül” szövegrész helyébe
az „5 munkanapon belül” szöveg lép.

 (2) A 31/2009. KHEM rendeletnek e rendelettel megállapított 3. melléklet 1.2.3. és 2.2.3. pontjában a „–5 °C-nál hidegebb”
szövegrész helyébe a „0 °C-nál hidegebb” szöveg lép.

4. A földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteirõl  szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet
módosítása

14.  § A földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteirõl  szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet (a továbbiakban:
74/2009. KHEM rendelet) 1.  § (2) bekezdésében a „3. mellékletének” szövegrész helyébe a „4. mellékletének” szöveg
lép.
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15.  § A 74/2009. KHEM rendelet 3.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az egyes földgázár-szabályozással összefüggõ miniszteri rendeletek módosításáról  szóló 18/2010. (XII. 3.) NFM
rendelet hatálybalépése és 2013. december 31. közötti hatósági ármegállapítások árszabályozási kereteit e rendelet
4. melléklete tartalmazza.”

16.  § A 74/2009. KHEM rendelet a 10. melléklettel megállapított 4. melléklettel egészül ki.

17.  § Hatályát veszti a 74/2009. KHEM rendelet 3. melléklete.

18.  § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet 11.  §-a és 13.  § (2) bekezdése 2011. január 1-jén lép hatályba.
(3) E rendelet 9.  § (3) bekezdése 2011. március 31-én lép hatályba.
(4) E rendelet 2011. április 1-jén hatályát veszti.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 18/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez
„9. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

A 2010. december 31. között érvényes, referencia idõszak nélkül alkalmazandó árfolyamok mértéke:

árfolyam
Ft/USD Ft/EUR

226,5539 278

”

2. melléklet a 18/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez
„2. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabályozás során alkalmazott árfolyamok
és referencia idõszak meghatározása

I. Az árak szabályozása során alkalmazott árfolyamok az egyetemes szolgáltatás árának számításánál alkalmazott értéke
2011-ben:

árfolyam
Ft/USD Ft/EUR

207,2 282,5

II. Az árak szabályozása során alkalmazott referencia idõszak: 2010. december 1–2010. december 31.”
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3. melléklet a 18/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez
„3. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

A földgáz egyetemes szolgáltatás legmagasabb ára és díjelemei

I. Az E.ON Energiaszolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság által alkalmazandó díjak:

Sor-
szám

Árszabás Érintett vásárlói kör
Alapdíjak (éves)

Teljesítménydíjak 
(éves) Gázdíjak Ft/MJ

Ft Ft/m3/h Ft/MJ/h

I.1 100 m3/h-nál nem
nagyobb mérõvel
rendelkezõ
felhasználók
A) <20 m3/h gázmérõvel 

rendelkezõk
12000 2,819

B) >20 m3/h gázmérõvel 
rendelkezõk

19068 2,230

C) Gázmérõvel nem
rendelkezõk

3,092

I.2 100 m3/h-nál
nagyobb mérõvel
rendelkezõ
felhasználók
A) 3131–17100 MJ/h

teljesítménylekötés
1000 1,994

B) >17100 MJ/h
teljesítménylekötés

1000 2,282

II. A GDF SUEZ Energia Magyarország Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság által alkalmazandó díjak:

Sor-
szám

Árszabás Érintett vásárlói kör
Alapdíjak (éves)

Teljesítménydíjak 
(éves) Gázdíjak Ft/MJ

Ft Ft/m3/h Ft/MJ/h

I.1 100 m3/h-nál nem
nagyobb mérõvel
rendelkezõ
felhasználók
A) <20 m3/h gázmérõvel 

rendelkezõk
12000 2,859

B) >20 m3/h gázmérõvel 
rendelkezõk

19068 2,276

C) Gázmérõvel nem
rendelkezõk

3,138

I.2 100 m3/h-nál
nagyobb mérõvel
rendelkezõ
felhasználók
A) 3131–17100 MJ/h

teljesítménylekötés
1000 2,118

B) >17100 MJ/h
teljesítménylekötés

1000 2,290
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III. A Fõvárosi Gázmûvek Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, valamint az Alpiq Csepeli Erõmû Korlátolt Felelõsségû Társaság és az ISD Power Energiatermelõ
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság által alkalmazandó díjak:

Sor-
szám

Árszabás Érintett vásárlói kör
Alapdíjak (éves)

Teljesítménydíjak 
(éves) Gázdíjak Ft/MJ

Ft Ft/m3/h Ft/MJ/h

I.1 100 m3/h-nál nem
nagyobb mérõvel
rendelkezõ
felhasználók
A) <20 m3/h gázmérõvel 

rendelkezõk
12000 2,808

B) >20 m3/h gázmérõvel 
rendelkezõk

19068 2,393

C) Gázmérõvel nem
rendelkezõk

3,080

I.2 100 m3/h-nál
nagyobb mérõvel
rendelkezõ
felhasználók
A) 3131–17100 MJ/h

teljesítménylekötés
1000 2,215

B) >17100 MJ/h
teljesítménylekötés

1000 2,223

IV. A TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság által alkalmazandó díjak:

Sor-
szám

Árszabás Érintett vásárlói kör
Alapdíjak (éves)

Teljesítménydíjak 
(éves) Gázdíjak Ft/MJ

Ft Ft/m3/h Ft/MJ/h

I.1 100 m3/h-nál nem
nagyobb mérõvel
rendelkezõ
felhasználók
A) <20 m3/h gázmérõvel 

rendelkezõk
12000 2,948

B) >20 m3/h gázmérõvel 
rendelkezõk

19068 2,392

C) Gázmérõvel nem
rendelkezõk

3,192

I.2 100 m3/h-nál
nagyobb mérõvel
rendelkezõ
felhasználók
A) 3131–17100 MJ/h

teljesítménylekötés
1000 2,222

B) >17100 MJ/h
teljesítménylekötés

1000 2,216

”
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4. melléklet a 18/2010 (XII. 3.) NFM rendelethez
„1. melléklet a 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

1. Az elismert fajlagos földgázár meghatározása a negyedévre (Ft/MJ):

fgFt = a × fgFtA + b × fgFtT (Ft/MJ) (1)
ha fgFtS < fgFtH akkor fgFtA = 0,4 × fgFtS + 0,6 × fgFtH (Ft/MJ) (2)

ha fgFtS > fgFtH akkor fgFtA = fgFtH (Ft/MJ) (2)

fgFtH = erUSD × fgUSDA / 1000 (Ft/MJ) (3)

fgFtS = erEUR × fgEURA (Ft/MJ) (4)
ahol:

fgUSDA = 14,426 × (0,5 × fo / 520,928 + 0,5 × go / 935,741) (USD/GJ) (5)
fgEURA = (fgS + sp) (EUR/MJ) (6)

2. 2010. január 1-jétõl az egyetemes szolgáltatás árában elismerésre kerülõ nagykereskedõi árrés („n”) gázévenként:

n = ne × zhf (7)

ahol zhf megállapítása az 1. melléklet 4. pontja szerint történik.

3. 2010. január 1-jétõl az egyetemes szolgáltatás árában elismerésre kerülõ egyetemes szolgáltatói árrés („e”)
gázévenként:

e = ee × zhf (8)

ahol zhf megállapítása az 1. melléklet 4. pontja szerint történik.

4 Az infláció figyelembevételére vonatkozó szabályok
4.1. Inflációs kritérium

A rendszeres éves árkorrekció során inflációs korrekcióra abban az esetben kerül sor, ha a „becslési hibával korrigált
inflációkövetési tényezõ” mértéke meghaladja az 5%-ot (lásd 4.3.2. pontot). A korrekció mértéke az adott évre
számított „becslési hibával korrigált inflációkövetési tényezõ” 5%-ot meghaladó része.

4.2. Az infláció figyelembevétele gázévenként a 3.  § (1) bekezdés c) és h) pontja szerinti árrés megállapítása során
Az MNB által közzétett aktuális (legutolsó) – az árrés megállapítása elõtti utolsó „Jelentés az infláció alakulásáról” címû
kiadvány szerinti – éves átlagos fogyasztói árindex-elõrejelzés szerint számított „becslési hibával korrigált
inflációkövetési tényezõt” (lásd 4.3. pont) kell használni.

4.3. A becslési hibával korrigált inflációkövetési tényezõ meghatározása:
4.3.1 A becslési hibával korrigált inflációkövetési tényezõ mértéke, ha az 5%-os inflációs kritérium nem teljesül:

zhf = 1 (9)

4.3.2. A becslési hibával korrigált inflációkövetési tényezõ mértéke, ha az 5%-os inflációs kritérium teljesül:

zhf = zh – 0,05 (10)
zh = z × h (11)

z = 1+Y/100 (12)
h = (1+YRe/100)/(1+Ye/100) (13)

5. Jelölések:
a: együttható, nem a tárolóból felhasznált gáz árának figyelembevételére;

a naptári év elsõ negyedévében 0,60
második negyedévében 1,00
harmadik negyedévében 1,00
negyedik negyedévében 0,70
2010. negyedik negyedévében: 0,81
2011. elsõ negyedévében: 0,51

b: együttható, a tárolóból felhasznált gáz árának figyelembevételére;
a naptári év elsõ negyedévében 0,40
második negyedévében 0,00
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harmadik negyedévében 0,00
negyedik negyedévében 0,30
2010. negyedik negyedévében: 0,19
2011. elsõ negyedévében: 0,49

e: az egyetemes szolgáltatás árában elismerendõ egyetemes szolgáltatói árrés a gázévben, Ft/MJ
ee: az egyetemes szolgáltatás árában elismert (figyelembe vett) egyetemes szolgáltatói árrés a megelõzõ

gázévben, Ft/MJ
erEUR: Külön rendeletben meghatározott Ft/EUR árfolyam (elõrejelzés). Amennyiben a közzétett árfolyam

(elõrejelzés) több mint 3%-kal magasabb az MNB aktuális, külön rendeletben meghatározott referencia
idõszakra vonatkozó hivatalos napi Ft/EUR (tény) árfolyamainak átlagánál, a Hivatal indokolt árfolyamként
a korábban közzétett árfolyamnak a 3% feletti eltérés mértékének felével csökkentett értékét veszi figyelembe.

erUSD: Külön rendeletben meghatározott Ft/USD árfolyam (elõrejelzés). Amennyiben a közzétett árfolyam
(elõrejelzés) több mint 3%-kal magasabb az MNB aktuális, külön rendeletben meghatározott referencia
idõszakra vonatkozó hivatalos napi Ft/USD (tény) árfolyamainak átlagánál, a Hivatal indokolt árfolyamként
a korábban közzétett árfolyamnak a 3% feletti eltérés mértékének felével csökkentett értékét veszi figyelembe.

fgS: Értéke 2010. december 31-ig: 19,042 EUR/MWh 2010. december 31-ét követõen: Az aktuális negyedévet
megelõzõ negyedév második hónapjának 15-e és a hónap vége közötti idõszak banki napjain,
a www.apxendex.com honlapon (égéshõ figyelembevételével) EUR/MWh-ban közzétett napvégi
ENDEX TTF GAS aktuális negyedévre vonatkozó futures adatok egyszerû számtani átlaga. Az égéshõvel  való
korrekció 1,11-es értékkel történik.

fgFt: a negyedéves ármódosítás során a szolgáltató értékesítési átlagárában indokolt (figyelembe vett) fajlagos
földgáz beszerzési költség, Ft/MJ

fgFtA: a földgáz aktuális ára, Ft/MJ
fgFtH: hosszú távú szerzõdések alapján beszerzett földgáz ára, Ft/MJ
fgFtS: nem hosszú távú szerzõdések alapján lekötött, piaci földgázforrás ára, Ft/MJ
fgFtT tárolói készletérték a hosszútávú szerzõdések alapján beszerzett földgáz árának és nem hosszútávú

szerzõdések alapján lekötött, piaci földgázforrás árának 60%–40%-os arányú figyelembevételével 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 napjakor, árszabályozás szerint érvényes erEUR és erUSD

árfolyamokon történik.
fo: az 1%-os kéntartalmú fûtõolaj havi átlagárainak egyszerû számtani középértéke az aktuális naptári

negyedévet megelõzõ 9 naptári hónap során USD/t-ban (3 tizedes értékre kerekítve), USD/t
A havi átlagárat a Platts által publikált „1 PCT Fuel FOB Med Cargoes” napi „low” és „high” értékeibõl
külön-külön meghatározott (2 tizedes értékre kerekített) havi átlagok számtani középértéke adja. Ha a havi
tény értékek nem állnak rendelkezésre, akkor a megfelelõ (az aktuális negyedévet megelõzõ negyedév
második hónapjának 15-e és a hónap vége közötti idõszak banki napjain jegyzett) Platts Forward jegyzésárakat 
kell alkalmazni. A havi átlagár a napi legmagasabb, illetve legalacsonyabb jegyzésekbõl külön-külön
meghatározott havi átlagok számtani középértéke.

go: a 0,1%-os kéntartalmú gázolaj havi átlagárainak egyszerû számtani középértéke az aktuális naptári
negyedévet megelõzõ 9 naptári hónap során USD/t-ban (3 tizedes értékre kerekítve), USD/t
A havi átlagárat a Platts által publikált „Gasoil 0.1 FOB Med” napi „low” és „high” értékeibõl külön-külön
meghatározott (2 tizedes értékre kerekített) havi átlagok számtani középértéke adja. Ha a havi tény értékek
nem állnak rendelkezésre, akkor a megfelelõ (az aktuális negyedévet megelõzõ negyedév második
hónapjának 15-e és a hónap vége közötti idõszak banki napjain jegyzett) Platts Forward jegyzésárakat kell
alkalmazni. A havi átlagár a napi legmagasabb, illetve legalacsonyabb jegyzésekbõl külön-külön
meghatározott havi átlagok számtani középértéke.

h: a korábbi inflációs célkitûzés becslési hibáját korrigáló hibakorrekciós tényezõ
n: az egyetemes szolgáltatás árában elismerendõ nagykereskedelmi árrés a gázévben, Ft/MJ
ne: az egyetemes szolgáltatás árában elismert (figyelembe vett) nagykereskedelmi árrés a megelõzõ

gázévben, Ft/MJ
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sp: eltérés (spread), értéke 2010. december 31-ig 3,461 EUR/MWh. A következõ negyedévekre megállapított
értékét a Hivatal a honlapján közzéteszi az Endex TTF GAS futures piaci árának a Central European Gas Hub
árakhoz  való közelítése érdekében. Az égéshõvel  való korrekció 1,11-es értékkel történik.

Y: az éves átlagos KSH tény – a háztartási energia sor elhagyásával számított – fogyasztói árváltozás és az MNB
által közzétett aktuális (legutolsó) éves átlagos fogyasztói árindex-elõrejelzés – az árrés megállapítás lezárása
elõtti utolsó „Jelentés az infláció alakulásáról” címû kiadvány – alapján képzett (elõretekintõ) átlagos
fogyasztói árváltozás a tárgyidõszaki júliusi ármódosítási idõszak közepe és az azt megelõzõ
árrés-megállapítási idõszak közepe közötti idõszakra számítva, százalék

Ye: az aktuális gázévre érvényes árrés-megállapítási javaslatnál – illetve az induló árrésre tett javaslatban –
figyelembe vett fogyasztói árváltozás, százalék

YRe: a háztartási energia sor elhagyásával számított éves átlagos KSH tény – illetve ennek hiányában az MNB által
közzétett aktuális (legutolsó) éves átlagos fogyasztói árindex-elõrejelzés alapján képzett (elõretekintõ)
átlagos – fogyasztói árváltozásból az Ye által lefedett idõszakra képzett fogyasztói árváltozás, százalék
(A KSH „A fogyasztói árak alakulása” címû kiadványa, illetve az MNB-nek az árrés-megállapítás lezárása elõtti
utolsó „Jelentés az infláció alakulásáról” címû kiadványa alapján.)

z: a következõ gázévre érvényes árrés-megállapítási javaslatban számított inflációkövetési tényezõ
(hibakorrekciós tényezõ nélkül)

zh: a következõ gázévre érvényes árrés-megállapítási javaslatban számított, hibakorrekciós tényezõvel korrigált
inflációkövetési tényezõ

zhf: a tárgyidõszaki (rendszeres) árkorrekciós javaslatban figyelembe veendõ, hibakorrekciós tényezõvel korrigált
felülvizsgált inflációkövetési tényezõ”

5. melléklet a 18/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez
„3. melléklet a 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

Egyetemes szolgáltatói árrések mértéke

<20 m3/h 20–100 m3/h 100–500 m3/h >500 m3/h

Egyetemes szolgáltatói árrés (Ft/m3) 5,94 1,45 1,11 0,83

”
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6. melléklet a 18/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez
„2. melléklet a 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

A rendszerhasználat (legmagasabb) hatósági díjai (általános forgalmi adó nélkül)

I. a)  Szagosítási díj: 3998 Ft/liter
b) Rendszerirányítási díj: 1 000 000 Ft/év

II. A rendszerhasználat (legmagasabb) hatósági díjai (általános forgalmi adó nélkül) az egyetemes szolgáltatásra jogosult 
felhasználók ellátásához kapcsolódó rendszerhasználat mértékéig 2010. december 31-ig

1. Szállítási díjrendszer
a) Szállítási díjak:

A B C D

1. A 2.  § (1) bekezdés
Szállítási kapacitásdíj

[Ft/(MJ/h)/év]
Szállítási kapacitásdíj

[Ft/(MJ/nap)/év]
Szállítási forgalmi díj

(Ft/GJ)
2. a) pont aa) alpont aaa) és

aab) pontja (kilépési
pontok)

59,80 –

31,20

3. a) pont aa) alpont
aac) pontja
(osztrák/magyar határ
Baumgarten felõli
belépési pont)

– 13,24

4. a) pont aa) alpont
aad) pontja
(ukrán/magyar határ
Beregovo felõli belépési
pont)

– 13,24

5. a) pont aa) alpont
aae) pontja
(hazai termelés belépési
pont)

– 11,91

6. a) pont ac) alpont
acb) pontja
(tárolói belépési pont)

– 7,94

2. Elosztási díjrendszer

A B C D E F

1.
Díjfizetésre kötelezett

rendszerhasználók
Elosztási

átalánydíj
Elosztási
alapdíj

Elosztási
alapdíj

Elosztási
kapacitásdíj

Elosztási
forgalmi díj

2. Ft/GJ Ft/év Ft/m3/h/év Ft/MJ/h/év Ft/GJ
3. Gázmérõvel nem rendelkezõ

felhasználók
449,72 – – – –

4. 20 m3/h-nál kisebb névleges
kapacitású gázmérõvel
rendelkezõ felhasználók

– 12 000 – – 194,09

5. 20–100 m3/h közötti
névleges (össz) kapacitású
gázmérõvel rendelkezõ
felhasználók

– – 9900 131,34

6. 100 m3/h-nál nagyobb
névleges összkapacitású
gázmérõvel rendelkezõ és
3131–17 100 MJ/h kapacitás
lekötésû felhasználók

– – – 193 31,39
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7. 100 m3/h-nál nagyobb
névleges összkapacitású
gázmérõvel rendelkezõ és
17 100 MJ/h feletti kapacitás
lekötésû felhasználók

– – – 305 27,57

3. Tárolási díjrendszer
a) Kitárolási díj: 4,97 Ft/GJ
b) Betárolási díj: 31,27 Ft/GJ
c) A tárolói kapacitásdíj kiszámítása a következõ képlet alapján történik:

TM =  0,0866 MAX 1;133,33
B
M

;70,31
K
M

133,33

MI
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æ
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ç

ö

ø
÷ +
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ø
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ê
ê
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ahol:
TM: tárolói kapacitásdíj (Ft/MJ/év)
M: a rendszerhasználó tárolói mobil lekötése (MJ)
B: a rendszerhasználó betárolási kapacitás lekötése (MJ/nap)
K: a rendszerhasználó kitárolási kapacitás lekötése (MJ/nap)

III. A rendszerhasználat (legmagasabb) hatósági díjai (általános forgalmi adó nélkül) az e melléklet II. pontjának hatálya
alá nem tartozó egyéb felhasználók tekintetében 2010. december 31-ig

1. Szállítási díjrendszer
a) Szállítási díjak:

A B C D

1. A 2.  § (1) bekezdés
Szállítási

kapacitásdíj
[Ft/(MJ/h)/év]

Szállítási
kapacitásdíj

[Ft/(MJ/nap)/év]

Szállítási forgalmi
díj

(Ft/GJ)
2. a) pont aa) alpont aaa) és aab) pontja

(kilépési pontok)
69,74 –

31,20

3. a) pont aa) alpont aaf) pontja
(Kiskundorozsma kilépési pont)

445,66 –

4. a) pont aa) alpont aag) pontja
(Csanádpalota kilépési pont)

229,94 –

5. a) pont aa) alpont aac) pontja
(osztrák/magyar határ Baumgarten felõli
belépési pont)

– 17,60

6. a) pont aa) alpont aad) pontja
(ukrán/magyar határ Beregovo felõli
belépési pont)

– 17,60

7. a) pont aa) alpont aae) pontja
(hazai termelés belépési pont)

– 15,84

8. a) pont ac) alpont acb) pontja
(tárolói belépési pont)

– 10,56

2. Elosztási díjrendszer

A B C D E F

1.
Díjfizetésre kötelezett

rendszerhasználók
Elosztási

átalánydíj
Elosztási
alapdíj

Elosztási
alapdíj

Elosztási
kapacitásdíj

Elosztási
forgalmi díj

2. Ft/GJ Ft/év Ft/m3/h/év Ft/MJ/h/év Ft/GJ
3. Gázmérõvel nem rendelkezõ

felhasználók
525,94 – – – –

4. 20 m3/h-nál kisebb névleges
kapacitású gázmérõvel
rendelkezõ felhasználók

– 12 000 – – 270,31
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5. 20–100 m3/h közötti
névleges (össz) kapacitású
gázmérõvel rendelkezõ
felhasználók

– – 10 031 – 161,22

6. 100 m3/h-nál nagyobb
névleges összkapacitású
gázmérõvel rendelkezõ és
3131–17 100 MJ/h kapacitás
lekötésû felhasználók

– – – 225 38,20

7. 100 m3/h-nál nagyobb
névleges összkapacitású
gázmérõvel rendelkezõ és
17 100 MJ/h feletti kapacitás
lekötésû felhasználók

– – – 353 34,01

3. Tárolási díjrendszer
a) Kitárolási díj: 4,97 Ft/GJ
b) Betárolási díj: 31,27 Ft/GJ
c) A tárolói kapacitásdíj kiszámítása a következõ képlet alapján történik:

TM =  0,1093 MAX 1;133,33
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ahol:
TM: tárolói kapacitásdíj (Ft/MJ/év)
M: a rendszerhasználó tárolói mobil lekötése (MJ)
B: a rendszerhasználó betárolási kapacitás lekötése (MJ/nap)
K: a rendszerhasználó kitárolási kapacitás lekötése (MJ/nap)”

7. melléklet a 18/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez
„3. melléklet a 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

A rendszerhasználati díjak áralkalmazási feltételei

1. Szállítási díjrendszer
1.1. Általános szabályok
1.1.1. A szállítási forgalmi díjat a 2.  § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa), aab), aaf), aag) pontja, valamint a 2.  § (1) bekezdés

a) pont ac) alpont aca) pontja szerinti átadási-átvételi pontokon mért és a kapcsolódó (elosztó)rendszer üzemeltetõje
által – az ÜKSZ-ben, illetve a határkeresztezõ vezetékek esetén a kapcsolódó rendszerüzemeltetõvel kötött
együttmûködési megállapodásban, a szállítóvezeték be- és kilépési pontjaira vonatkozó allokálási szabályok szerint –
leosztott földgáz hõmennyisége után kell megfizetni a tárgyhót követõ hónapban. Az elszámoláshoz szükséges
adatok rögzítésének, átadásának módját az ÜKSZ, illetve az Együttmûködési Megállapodás tartalmazza.
A rendszerhasználó kérésére a szállítói engedélyes köteles a jegyzõkönyvben szereplõ fûtõértéket díjmentesen,
mûbizonylattal alátámasztani.

1.1.2. A rendszerhasználók által fizetendõ szállítási kapacitásdíj összegét
a) az általuk a 2.  § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja [kivéve aah) pont] és a 2.  § (1) bekezdés a) pont ac) alpont

acb) pontja szerinti átadási-átvételi pontonkénti bontásban lekötött legnagyobb órai vagy napi kapacitások,
valamint

b) az egységnyi kapacitásra vonatkozó szállítási kapacitásdíj
szorzataként kell megállapítani. A szállítási kapacitásdíj szerzõdésben meghatározott idõközönként, de legalább
havonta havi egyenlõ részletekben, a hónap elsõ napján fizetendõ.
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1.1.3. Ha a földgázellátás a szállítói engedélyesnek felróható okból egybefüggõ 24 órás idõtartamnál hosszabb üzemzavar
 miatt szünetel, a szállítási kapacitásdíjat a kiesõ napokra nem kell megfizetni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az elõre
bejelentett és megadott idõtartamú tervszerû karbantartás  miatti kiesésre.

1.1.4. A rendszerhasználó a szállítói engedélyes üzletszabályzatában rögzített esetekben a gázátadó-állomások
kapacitás-lekötéseit összevonhatja. Ekkor az összevont gázátadók kapacitás-lekötési és nominálási szempontból egy
gázátadónak számítanak, ezért rögzíteni kell az összevont kapacitásokra vonatkozó nominálástól  való eltérés és
kapacitástúllépés elszámolási rendjét.

1.1.5. A 2.  § (1) bekezdése a) pont aa) alpont aaf) és aag) pontja szerinti határkeresztezõ vezetékhez történõ hozzáférés
esetén a rendszerhasználónak meg kell fizetni a 2.  § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aab) pontjára vonatkozó,
a 2. melléklet II.1 és III.1. pontjában meghatározott kilépési díjat is. Ez esetben kapacitás lekötésként a határkeresztezõ
vezetéken lekötött kapacitással egyezõ mértékû kapacitást kell figyelembe venni.

1.1.6. Ha a szabad kapacitást egy adott átadási-átvételi ponton a rendszerhasználók teljes mértékben lekötötték, vagy
a szállítórendszeren szûkület van, akkor a szállítói engedélyes olyan megszakítható kapacitás-lekötési szerzõdést
köthet, amelynek alapján a rendszerhasználó a megszakítható szállítási kapacitást a szállítói engedélyessel kötött
szerzõdésben meghatározott feltételekkel és mértékben veheti igénybe.

1.1.7. A megszakítható kapacitással rendelkezõ rendszerhasználó köteles a kapacitás-lekötési szerzõdésben szabályozott
folyamatos és azonnali információt biztosítani az aktuális és várható gázátvételi szintjérõl a szállítói engedélyes
számára.

1.1.8. A megszakítási helyzet fennállásáról kapott értesítést követõen a rendszerhasználó a megszakítási joggal rendelkezõ
szállítói engedélyes felszólítására, a szerzõdésben meghatározott idõn belül megkezdi a megjelölt átadási-átvételi
ponton a megszakítható vételezés elõírt szintre  való beállítását, és azt a szerzõdésben meghatározott idõn belül
befejezi. Amennyiben a szerzõdésben megjelölt határidõn belül az érintett rendszerhasználó az elrendelt
kapacitás-beállítást nem hajtja végre – azaz megszakítási hibát követ el –, a szállítói engedélyes jogosult az érintett
rendszerhasználó terhére az elõírt kapacitásszintjétõl eltérõ kapacitása alapján számított éves szállítási
kapacitásdíjának 1/365-öd részének 1,5-szeresét minden, a megjelölt határidõ után megkezdett órára felszámítani
(megszakítási pótdíj).

1.1.9. A 6.  § (4) bekezdés a)–c) és e) pontjai szerinti díjfizetésre kötelezett az átadási-átvételi pontonként lekötött órai vagy
napi kapacitás 1%-nál nagyobb mértékû túllépése esetén – átadási-átvételi pontonként – köteles az adott hónapon
belül, –12 °C vagy annál melegebb átlaghõmérsékletû napon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb
többletkapacitás éves szállítási kapacitásdíjának 1,5-szeresét (a továbbiakban: pótdíj) és az adott hónapon belül,
–12 °C-nál hidegebb átlaghõmérsékletû napon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb – az adott hónapban a pótdíj
fizetés alapjául szolgáló többletkapacitással csökkentett – többletkapacitás éves szállítási kapacitásdíját
(a továbbiakban: utólagos kapacitásdíj) megfizetni a szállítói engedélyesnek. A belépési pontok esetében az országos
napi átlaghõmérsékletet, kilépési pontok esetében a kilépési ponthoz rendelt mérési ponton mért napi
átlaghõmérsékletet kell figyelembe venni. Ismételt kapacitás-túllépés esetén a pótdíj havonta ismételten
felszámításra kerül. Az utólagos kapacitásdíjat csak a megelõzõ hónap(ok)ban, –12 °C-nál hidegebb napon
jogosulatlanul igénybe vett többletkapacitás feletti kapacitásra kell megfizetni a szállítói engedélyesnek.
A kapacitás-túllépési pótdíj és utólagos kapacitásdíj számításának alapja a gáztechnikai normálállapotra átszámított
földgáz hõértékben lekötött órai vagy napi kapacitás és a túllépéssel érintett órában vagy napon – köbméterben
mért – átvett gázmennyiség hõértékre átszámított teljes különbözete. A kapacitás-túllépés elszámolása a 2.  §
(1) bekezdés a) pont aa) alpont aac), aad), aae) és acb) pontjai szerinti átadási-átvételi ponton mért napi, hõértékre
átszámított mennyiségnek a rendszerhasználóra – az ÜKSZ-ben a szállítóvezeték belépési pontjaira vonatkozó
allokálási szabályok szerint – leosztott napi (hõértékre átszámított) mennyiségek alapján történik. A kapacitás-túllépés
elszámolása a 2.  § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa), aab), aaf) és aag) pontjai szerinti átadási-átvételi ponton mért
órai (hõértékre átszámított) mennyiségnek a kapcsolódó (elosztó)rendszer üzemeltetõje által, a rendszerhasználóra
– az ÜKSZ-ben a szállítóvezeték kilépési pontjaira vonatkozó allokálási szabályok szerint – leosztott órai (hõértékre
átszámított) mennyiségek alapján történik. Az elszámoláshoz szükséges adatok rögzítésének, átadásának módját
az ÜKSZ tartalmazza.

1.1.10. A kilépési pontokra vonatkozó pótdíjak kiszámításánál alkalmazott napi átlaghõmérséklet az Országos Meteorológiai
Szolgálat (a továbbiakban: OMSz) által mért és a gáznapot követõ nap 9.00 óráig nyilvánosságra hozott
hõmérsékletérték. Amennyiben adott hõmérséklet-mérési helyen adott napra vonatkozóan nem áll rendelkezésre
átlaghõmérséklet adat, a felek az OMSz-t kérik fel helyettesítõ érték megállapítására. A felek megállapodhatnak
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a kilépési pontokhoz rendelt hõmérséklet-mérési pontok tekintetében. Megállapodás hiányában a pótdíjak
kiszámításánál a 6. számú melléklet szerinti besorolást kell alkalmazni.

1.1.11. A 6.  § (4) bekezdés a)–c) és e) pontjai szerinti díjfizetésre kötelezettek által fizetendõ utólagos kapacitásdíj összegét
a) a gázév során elõször, adott hónapban, –12 °C-nál hidegebb átlaghõmérsékletû napon jogosulatlanul igénybe

vett legnagyobb – a pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletteljesítménnyel csökkentett – többletkapacitás, és
b) a 2. melléklet II1. és III.1 pontjában meghatározott szállítási kapacitásdíj szorzataként kell megállapítani.

1.1.12. Az adott hónapban, az utólagos kapacitásdíjat a 6.  § (4) bekezdés a)–c) és e) pontjai szerinti díjfizetésre
kötelezetteknek a megelõzõ hónap, –12 °C-nál hidegebb átlaghõmérsékletû napján jogosulatlanul igénybe vett
legnagyobb többletkapacitás feletti kapacitásra kell megfizetni.

1.1.13. A 6.  § (4) bekezdés a)–c) és e) pontjában meghatározott díjfizetésre kötelezett 0,015 Ft/MJ nominálás eltérési pótdíjat
köteles fizetni a szállítói engedélyesnek a 2009. július 1. után hatályos ÜKSZ-ben meghatározott esetekben és
feltételek szerint.

1.1.14. A 6.  § (4) bekezdés a)–c) és e) pontjában meghatározott díjfizetésre kötelezett 0,05 Ft/MJ kiegyensúlyozási pótdíjat
köteles fizetni a szállítói engedélyesnek a 2009. július 1. után hatályos ÜKSZ-ben meghatározott esetekben és
feltételek szerint.

1.1.15. A szállítói engedélyes által havonta beszedett pótdíjak, valamint a többletértékesítés  miatt felmerült többletköltség
egyenlege éves szinten kiszámításra kerül. A negatív egyenleg közvetlenül a következõ tarifa-megállapításnál,
a pozitív egyenleg – a Hivatal döntése alapján – közvetlenül a következõ tarifa-megállapításnál vagy közvetetten
a kapacitásgazdálkodás elvét elõsegítõ beruházások meg valósításánál kerül figyelembevételre.

1.1.16. Ha a felhasználó a gázév folyamán kereskedõt vált és a korábbi kereskedõ által átadott kapacitás kisebb, mint ami
a felhasználó korábbi szerzõdésében szerepelt, a felhasználó a többlet kapacitásért az éves szállítási kapacitásdíj
idõarányos részét köteles megfizetni a gázév végéig.

1.1.17. A kapacitás-túllépés  miatti pótdíj és az utólagos kapacitásdíj kiszámításánál a kapacitás belépési ponton MJ/nap,
kilépési ponton MJ/h mértékegységben történõ megállapításához a gázátadó állomáshoz rendelt, a szállítóvezetéken
mért tény fûtõértéket kell figyelembe venni.

1.1.18. Azon rendszerhasználók, amelyek rendelkeznek egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókra vonatkozó ellátási
szerzõdéssel, szerzõdésükben kötelesek feltüntetni az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátását
biztosító mennyiségeket. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásához, és az egyetemes
szolgáltatásra nem jogosult felhasználók ellátásához szükséges mennyiségek külön kerülnek nyilvántartásra, valamint
elszámolásra. Amennyiben az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó engedélyes az egyetemes
szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásához olyan többletkapacitást vételez, amely nem szükséges az egyetemes
szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásához, a vételezett többletkapacitás után 2. melléklet II. 1. pontjában
szereplõ díjak 150%-át köteles megfizetni.

1.2. A szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történõ éves szállítási kapacitás-lekötés
esetén

1.2.1. A szerzõdési idõszakra vonatkozó kapacitást a szerzõdési idõszakban az átadási-átvételi pontokon igénybe venni
tervezett legnagyobb kapacitás alapján kell lekötni. A 2. melléklet II.1. és III.1 pontja szerinti szállítási kapacitásdíjat
a téli fogyasztási idõszakra lekötött kapacitás alapján kell megfizetni. Ha a 2.  § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa), aab), 
aac), aad), aaf) és aag) pontja szerinti átadási-átvételi pontokon a szerzõdési idõszakban igénybe vett legnagyobb
kapacitások a téli fogyasztási idõszakon kívüli idõszakra esnek, akkor a rendszerhasználó köteles a lekötéseit a téli
fogyasztási idõszakra is megadni.
A téli fogyasztási idõszakra lekötött kapacitások alapján megfizetett – a 2. melléklet szerinti – szállítási kapacitásdíjon
felül köteles a rendszerhasználó megfizetni a téli fogyasztási idõszakon kívüli idõszakra lekötött kapacitások és a téli
fogyasztási idõszakra lekötött kapacitások pozitív különbözetére az éves szállítási kapacitásdíj 5%-át.

1.2.2. Azokon a 2.  § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa), aab), aac), aad), aaf) és aag) pontja szerinti átadási-átvételi pontokon, 
amelyeken a téli fogyasztási idõszakra lekötött kapacitás kisebb, mint a téli fogyasztási idõszakon kívüli idõszakra
lekötött kapacitás, a téli fogyasztási idõszakon kívüli idõszakra lekötött kapacitás novemberi és december havi
igénybevétele után a szállítási kapacitásdíjat – az 1.2.1. pont szerinti összegen felül – azokra a napokra is meg kell
fizetni, amelyeken földgázt vételeznek. A számításnál figyelembe veendõ kapacitás a téli fogyasztási idõszakon kívüli
idõszakra lekötött kapacitás és a téli fogyasztási idõszakra lekötött kapacitás különbözete.

1.2.3. Ha az 1.2.2. pontja szerinti átadási-átvételi pontokon november és december hónapokban –5 °C-nál hidegebb
átlaghõmérsékletû napon vagy a téli fogyasztási idõszakban is vételeznek földgázt, a szállítói engedélyes jogosult
a téli fogyasztási idõszakon kívüli idõszakra lekötött kapacitás után a szállítási kapacitásdíjat egész évre érvényesíteni.
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Az adott átadási-átvételi ponton a gázévben (szállítási kapacitásdíjban) megfizetett összeg – az esetleges pótdíjak,
kötbérek és kártérítések figyelembevétele nélkül – legfeljebb a téli idõszakon kívüli idõszakra lekötött legnagyobb
kapacitásra számított éves szállítási kapacitásdíj lehet.

1.2.4. Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai vagy napi kapacitások joghatályos bejelentését az ÜKSZ-ben
meghatározott idõpontig kell megtenni.

1.2.5. A pótdíjra és az utólagos kapacitásdíjra vonatkozó számlát a szállítói engedélyes a szállítási kapacitásdíj számlájával
együtt jogosult kiállítani a rendszerhasználó számára, aki a pótdíj és utólagos kapacitásdíj számláját a szállítási
kapacitásdíj számlájával együtt köteles kiegyenlíteni.

1.2.6. A rendszerhasználó a lekötéskor megadott havi ütemezés – amely nem azonos az 1.3. pont szerinti havi
kapacitás-lekötéssel – szerint fel nem használt lekötött szállítási éves kapacitást részben vagy egészben az ÜKSZ-ben
meghatározott módon jogosult – a szállítói engedélyes tájékoztatása mellett – felajánlani azokra a hónapokra
vonatkozóan, amelyekben az átadási-átvételi pont legnagyobb fogyasztása nem éri el a lekötött kapacitást.

1.2.7. Ha a felhasználó a gázév kezdete elõtt éves kapacitásigényt jelentett be, és a szállítási kapacitásdíjat ezen
kapacitás-lekötés alapján fizette a gázév kezdetétõl a szerzõdés felmondásának hatályosulásáig, az új kereskedõnek
mind a belépési, mind a kilépési pont esetében a visszaadott kapacitásokkal azonos lekötéseket kell megtennie,
amelynek a szállítási kapacitásdíját a gázév hátralévõ részére kell megfizetni.

1.2.8. A földgázellátásba év közben bekapcsolódó új felhasználó, tároló és termelési pont – az elosztási alapdíjat fizetõ és
a 2.1.10. pont szerinti elosztási átalánydíjat fizetõ felhasználók esetét kivéve –, illetve a gázév folyamán éves
többletkapacitást igénybe vevõ felhasználó, tároló vagy termelési pont esetében az éves szállítási kapacitásdíjat kell
megfizetni a gázévbõl hátralévõ idõszak alatt. Az elosztási alapdíjat fizetõ és a 2.1.10. pont szerinti elosztási
átalánydíjat fizetõ felhasználó esetében a szállítási kapacitásdíj idõarányos részét kell megfizetni a gázévbõl hátralévõ
idõszak alatt. A megkezdett hónap vagy idõszak egész hónapnak vagy idõszaknak számít.

1.3. A szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történõ havi szállítási kapacitás-lekötés
esetén

1.3.1. Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai vagy napi kapacitások joghatályos bejelentését az ÜKSZ-ben
meghatározott idõpontig kell megtenni.

1.3.2. A lekötött kapacitás bejelentésének késedelme esetén a rendszerhasználó – a bejelentett kapacitás után a teljes
szerzõdési idõszakra felszámolt szállítási kapacitásdíjon felül – köteles a szállítói engedélyes részére megfizetni
az adott átadási-átvételi pont(ok)ra a bejelentett kapacitás éves szállítási kapacitásdíjának 1/365 részét a késedelem
minden napjára (pótdíj).

1.3.3. Az 1.1.12. pont szerinti pótdíjra és utólagos kapacitásdíjra, valamint az 1.3.2. pont szerinti pótdíjra vonatkozó számlát
a szállítói engedélyes a szállítási kapacitásdíj számlájával együtt jogosult kiállítani a rendszerhasználó számára, aki
a pótdíjakra és utólagos kapacitásdíjra vonatkozó számláját a szállítási kapacitásdíj számlájával együtt köteles
kiegyenlíteni.

1.3.4. Azon átadási-átvételi pont esetén, amelyen a téli fogyasztási idõszakban földgázt vételeznek, a lekötés idõtartamának
elsõ hónapjára a 2. melléklet II.1. és III.1 pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 90%-át, és minden
további megkezdett hónap után az éves szállítási kapacitásdíj további 10%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.
Minden – a téli fogyasztási idõszakban lekötött kapacitás feletti – új lekötés esetén a szállítási kapacitásdíjat a fenti
módon kell kiszámítani.

1.3.5. Azon átadási-átvételi pont esetén, amelyen a téli fogyasztási idõszakban nem vételeznek földgázt, a lekötés
idõtartamának elsõ hónapjára a 2. melléklet II.1. és III.1. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 20%-át, és 
minden további megkezdett hónap után az éves szállítási kapacitásdíj további 5%-át köteles megfizetni
a rendszerhasználó. Minden – a nem téli fogyasztási idõszakban lekötött kapacitás feletti – új lekötés esetén a szállítási
kapacitásdíjat a fenti módon kell kiszámítani.

1.3.6. Azon átadási-átvételi pont esetén, amelyen a téli fogyasztási idõszakban földgázt vételeznek, és amely után
a rendszerhasználó egy idõpontban legalább 3 hónapra köt le kapacitást, a lekötött kapacitás a szerzõdéses év
hátralévõ részében – annak rendelkezésre állása esetén – térítésmentesen vehetõ igénybe.

1.3.7. Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a téli fogyasztási idõszakban nem vételeznek földgázt, és amely után
a rendszerhasználó egy idõpontban legalább 3 hónapra köt le kapacitást, a lekötött kapacitás, annak rendelkezésre
állása esetén, a gázév hátralévõ – téli fogyasztási idõszakon kívüli – részében térítésmentesen vehetõ igénybe.

1.3.8. Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a téli és nyári idõszakban is vételeznek földgázt az 1.3.4–1.3.7. pont szerint
számított szállítási kapacitásdíj nem haladhatja meg az éves szállítási kapacitásdíj 110%-át.
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1.3.9. A rendszerhasználó a lekötött szállítói havi kapacitást részben vagy egészben az ÜKSZ-ben meghatározott módon
jogosult – a szállítói engedélyes tájékoztatása mellett – felajánlani azokra a hónapokra vonatkozóan, amelyekben
az átadási-átvételi ponton a legnagyobb elõre jelzett fogyasztás nem éri el a lekötött kapacitást.

1.4. A szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történõ napi szállítási kapacitás-lekötés
esetén

1.4.1. Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai vagy napi kapacitások joghatályos bejelentését az ÜKSZ-ben
meghatározott idõpontig kell megtenni.

1.4.2. A lekötött kapacitás bejelentésének késedelme esetén a rendszerhasználó – a bejelentett kapacitás után a teljes
szerzõdési idõszakra felszámolt szállítási kapacitásdíjon felül – köteles a szállítói engedélyes részére megfizetni
az adott átadási-átvételi pont(ok)ra a bejelentett kapacitás éves szállítási kapacitásdíjának 1/365 részét a késedelem
minden napjára (pótdíj).

1.4.3. Az 1.1.12. pont szerinti pótdíjra és utólagos kapacitásdíjra, valamint az 1.4.2. pont szerinti pótdíjra vonatkozó számlát
a szállítói engedélyes a szállítási kapacitásdíj számlájával együtt jogosult kiállítani a rendszerhasználó számára, aki
a pótdíjakra és utólagos kapacitásdíjra vonatkozó számláját a szállítási kapacitásdíj számlájával együtt köteles
kiegyenlíteni.

1.4.4. Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a téli fogyasztási idõszakban földgázt vételeznek, a lekötés idõtartamának
minden napjára a 2. melléklet II.1. és III.1 pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 110%-ának az 1/30-ad
részét köteles megfizetni a rendszerhasználó.

1.4.5. Azon átadási-átvételi pont után, amelyen nem a téli fogyasztási idõszakban vételeznek földgázt, a lekötés
idõtartamának minden napjára a 2. melléklet II.1. és III.1 pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj
50%-ának az 1/30-ad részét köteles megfizetni a rendszerhasználó.

1.4.6. Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a téli fogyasztási idõszakban földgázt vételeznek, és a rendszerhasználó egy
idõpontban legalább 40 napra köt le kapacitást, a lekötött kapacitás a szerzõdéses év hátralévõ részében
térítésmentesen vehetõ igénybe.

1.4.7. Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a téli fogyasztási idõszakban nem vételeznek földgázt, és a rendszerhasználó 
egy idõpontban legalább 40 napra köt le kapacitást, a lekötött kapacitás a szerzõdéses év hátralévõ – téli fogyasztási
idõszakon kívüli – részében térítésmentesen vehetõ igénybe.

1.4.8. A rendszerhasználó a lekötött kapacitást részben vagy egészben az ÜKSZ-ben meghatározott módon jogosult
– a szállítói engedélyes tájékoztatása mellett – felajánlani azokra a napokra vonatkozóan, amelyekben a fogyasztás
várható nominálása nem éri el a lekötött kapacitást.

1.5. A szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történõ éves szállítási megszakítható
kapacitás-lekötés esetén

1.5.1. Az átadási-átvételi pontonként lekötött megszakítható órai vagy napi kapacitások joghatályos bejelentését
az ÜKSZ-ben meghatározott idõpontig kell megtenni.

1.5.2. Ha a szerzõdés a megszakítást a gázévben legfeljebb összesen 10 gáznap idõtartamra teszi lehetõvé, akkor
a megszakítható kapacitás díja a 2. melléklet II.1. és III.1 pontjában meghatározott szállítási kapacitásdíj 90%-a.

1.5.3. Ha a szerzõdés a megszakítást a gázévben legfeljebb összesen 30 gáznap idõtartamra teszi lehetõvé, akkor
a megszakítható kapacitás díja a 2. melléklet II.1. és III.1 pontjában meghatározott szállítási kapacitásdíj 50%-a.

1.5.4. Ha a szerzõdés a megszakítást a gázévben összesen 30 gáznapnál hosszabb idõtartamra teszi lehetõvé, akkor
a megszakítható kapacitás díja a 2. melléklet II.1. és III.1 pontjában meghatározott szállítási kapacitásdíj 10%-a.

1.6. A szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történõ havi szállítási megszakítható
kapacitás-lekötés esetén

1.6.1. Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai vagy napi kapacitások joghatályos bejelentését az ÜKSZ-ben
meghatározott idõpontig kell megtenni.

1.6.2. Ha a szerzõdés a megszakítást havonta legfeljebb összesen 3 gáznap idõtartamra teszi lehetõvé, akkor
a megszakítható kapacitás díja az 1.3. pontban meghatározott szállítási kapacitásdíj 90%-a.

1.6.3. Ha a szerzõdés a megszakítást havonta legfeljebb összesen 10 gáznap idõtartamra teszi lehetõvé, akkor
a megszakítható kapacitás díja az 1.3. pontban meghatározott szállítási kapacitásdíj 50%-a.

1.6.4. Ha a szerzõdés a megszakítást havonta legfeljebb összesen 25 gáznap idõtartamra teszi lehetõvé, akkor
a megszakítható kapacitás díja az 1.3. pontban meghatározott szállítási kapacitásdíj 10%-a.

1.6.5. Ha a szerzõdés a megszakítást havonta összesen 25 gáznapnál hosszabb idõtartamra teszi lehetõvé, akkor
a megszakítható kapacitás után a rendszerhasználó szállítási kapacitásdíjat nem fizet.
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1.7. A szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történõ napi megszakítható szállítási
kapacitás-lekötés esetén

1.7.1. Az átadási-átvételi pontonként lekötött megszakítható órai vagy napi kapacitások joghatályos bejelentését
az ÜKSZ-ben meghatározott idõpontig kell megtenni.

1.7.2. A téli fogyasztási idõszakban a megszakítható kapacitás-lekötés napi szállítási kapacitásdíjának mértéke legfeljebb
a 2. melléklet II.1. és III.1 pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 110%-ának az 1/60-ad része.

1.7.3. A téli fogyasztási idõszakon kívüli idõszakban a megszakítható kapacitás-lekötés napi szállítási kapacitásdíjának
mértéke legfeljebb a 2. melléklet II.1. és III.1 pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 50%-ának az 1/60-ad
része.

1.7.4. A le nem nominált napi kapacitásokat megszakítható kapacitásként ki kell ajánlani, amelynek a díja a 2. melléklet
1. pontjában meghatározott, az 1.7.2 vagy az 1.7.3 pont szerint korrigált szállítási kapacitásdíj 50%-a.

1.8. Nominálás
1.8.1. Ha a rendszerhasználó az ÜKSZ-ben foglaltak szerint nominált, a nominálásban megadott legnagyobb kapacitástól

nem tért el, és a szállítói engedélyes ezt – saját hibájából – nem tudja teljesíteni, a szállítói engedélyes szállítói
nominálási eltérési pótdíjat köteles fizetni az érintett rendszerhasználónak. A szállítói nominálási eltérési pótdíj
az átadási-átvételi ponton nominált kapacitás és a rendelkezésre bocsátott kapacitás közötti kapacitásnak az adott
hónapon belül a legnagyobb különbözetére számított éves szállítási kapacitásdíj 1,5-szerese. A szállítói nominálási
eltérési pótdíj havonta újra felszámítható.

1.8.2. A földgázszállító és a hozzá csatlakozó rendszerüzemeltetõk közötti átadás-átvételi pontok, illetve az MGP
elszámolhatósága érdekében minden, az adott átadás-átvételi ponton érintett rendszerhasználó, akik között a földgáz 
feletti rendelkezési jog átadásra vagy átvételre kerül, köteles a földgázszállító felé a saját tranzakcióját (átadás, átvétel)
nominálni. Ha a földgázszállítóhoz leadott nominálások az ÜKSZ-ben, a nominálások egyezõségének vizsgálatára
vonatkozó szabályok szerint nem feleltethetõek meg egyértelmûen a csatlakozó rendszerüzemeltetõ felé vagy
az MGP-re leadott nominálásokkal, akkor ezen nominálás érvénytelen. A földgázszállító az ilyen nominálást
visszautasíthatja és az ÜKSZ-ben a nominálás egyezõségi vizsgálatra vonatkozó, vagy eltérése esetén a nominálásra
vonatkozó szabályok szerint jár el.

1.8.3. A földgázellátásról  szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedõ forrásaival rendelkezõ kereskedõ és
az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó kereskedõ köteles a napi nominálás megtételekor
az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásához szükséges mennyiséget külön feltüntetni.

1.9. Kapacitástúligénylés kezelése a szállítórendszeren
Kapacitáshiány esetén a rendszerhasználó az adott belépési pontra vonatkozóan meghirdetett kapacitásaukción
ajánlattevõként kapacitás hozzáférési jogot szerez. Az ajánlatot a többletre az éves szállítási kapacitásdíj%-ában kell
megtenni. A licitálás alapértéke 0%. Az aukció nyertesei aukciós díjként a legnagyobb éves kapacitás-lekötésre vetítve
megfizetik a vállalt összeget, majd a megszerzett hozzáférési jog alapján megfizetik az átadási-átvételi pontra az éves
legnagyobb kapacitás-lekötésre számított szállítási kapacitásdíjat.

1.10. Kereskedõváltás
1.10.1. A kereskedõváltás  miatt az átadási-átvételi pontonként órai és napi kapacitás igények joghatályos bejelentését

az ÜKSZ-ben meghatározott idõpontig kell megtenni.
1.10.2. A lekötött kapacitás bejelentésének késedelme esetén a rendszerhasználó – a bejelentett kapacitás igényváltozás után 

a teljes szerzõdési idõszakra felszámolt szállítási kapacitásdíjon felül – köteles a szállítói engedélyes részére megfizetni
az adott átadási-átvételi pont(ok)ra a bejelentett kapacitás igény változás éves szállítási kapacitásdíjának 1/365 részét
a késedelem minden napjára (pótdíj).

1.10.3. Az 1.10.2. pont szerinti pótdíjra vonatkozó számlát a szállítói engedélyes a szállítási kapacitásdíj számlájával együtt
jogosult kiállítani a rendszerhasználó számára, aki a pótdíjakra és utólagos kapacitásdíjra vonatkozó számlát a szállítási
kapacitásdíj számlájával együtt köteles kiegyenlíteni.

1.11. Szagosítási díj
A szagosítási díjat a 2.  § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa) és aab) pontja szerinti átadási-átvételi pontokon mért, és
a kapcsolódó rendszer üzemeltetõje által az ÜKSZ-ben a szállítóvezetékek be és kitáplálási pontjaira vonatkozó
allokálási szabályok szerint leosztott földgáz mennyisége, valamint a szagosítási szolgáltatási szerzõdésben rögzített,
az adott átadási-átvételi pontra és idõszakra vonatkozó szagosítási norma szorzata alapján kell megfizetni a tárgyhót
követõ hónapban.
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2. Elosztási díjrendszer
2.1. Általános szabályok
2.1.1. Az elosztási forgalmi díjat a 2.  § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti átadási-átvételi pontokon mért földgáz

mennyiség alapján számított hõmennyiségre kell megfizetni.
2.1.2. A tárgyhó elsõ napján esedékes elosztási kapacitásdíjat azon felhasználóknak (felhasználók után) kell fizetni,

amelyeknek a 2.  § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti átadási-átvételi pontján a legnagyobb kapacitású
gázfogyasztást mérõ gázmérõk névleges összkapacitása nagyobb 100 m3/h-nál. Ezen felhasználók tekintetében
a rendszerhasználó szerzõdési idõszakon belüli legnagyobb kapacitás-lekötése nem lehet kisebb 3131 MJ/h-nál.

2.1.3. A tárgyhó elsõ napján esedékes elosztási alapdíjat azon felhasználók után kell megfizetni, amelyeknek a 2.  §
(1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti átadási-átvételi pontján a legnagyobb kapacitású gázfogyasztást mérõ
gázmérõk névleges összkapacitása 100 m3/h vagy annál kisebb. Ha ezen gázmérõk névleges összkapacitása
20 m3/h-nál kisebb, az elosztási alapdíjat a felhasználók után a felhasználók száma szerint kell megfizetni. Ha
a legnagyobb kapacitású gázfogyasztást mérõ gázmérõk névleges összkapacitása 20 és 100 m3/h érték között van,
az elosztási alapdíjat a gázmérõk névleges (össz)kapacitásával (melyeken a szerzõdési idõszakban földgázt vételez)
szorozva kell kiszámítani.

2.1.4. Ha a földgázellátás az elosztói engedélyesnek felróható okból egybefüggõ 24 órás idõtartamnál hosszabb üzemzavar
 miatt szünetel, az elosztási kapacitásdíjat a kiesõ órák arányában nem kell megfizetni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik 
az elõre bejelentett és megadott idõtartamú tervszerû karbantartás  miatti kiesésre.

2.1.5. Ha a földgázellátás az elosztói engedélyesnek felróható okból egybefüggõ 24 órás idõtartamnál hosszabb üzemzavar
 miatt szünetel, az elosztási alapdíjat a kiesõ napok (24 órás idõszakok) arányában nem kell megfizetni. Ez a rendelkezés
nem vonatkozik az elõre bejelentett és megadott idõtartamú tervszerû karbantartás  miatti kiesésre.

2.1.6. Az elosztói engedélyes olyan megszakítható kapacitás-lekötési szerzõdést köthet, amelynek alapján
a rendszerhasználó a megszakítható elosztási kapacitást az elosztói engedélyessel kötött szerzõdésben
meghatározott feltételekkel és mértékben veheti igénybe.

2.1.7. A megszakítható teljesítménnyel rendelkezõ rendszerhasználó köteles a kapacitás-lekötési szerzõdésben szabályozott 
folyamatos és azonnali információt biztosítani az aktuális és várható gázátvételi szintjérõl az elosztói engedélyes
számára.

2.1.8. A megszakítási helyzet fennállásáról kapott értesítést követõen a rendszerhasználó a megszakítási joggal rendelkezõ
elosztói engedélyes felszólítására, a kapacitás-lekötési szerzõdésben meghatározott idõn belül a megjelölt
átadási-átvételi ponton megkezdi a megszakítható vételezés elõírt szintre  való beállítását, és azt a kapacitás-lekötési
szerzõdésben meghatározott idõn belül befejezi. Amennyiben a szerzõdésben megjelölt határidõn belül
a rendszerhasználó a kért kapacitás beállítást nem hajtja végre – azaz megszakítási hibát követ el –, az elosztói
engedélyes jogosult a rendszerhasználó terhére az elõírt kapacitásszinttõl eltérõ kapacitás alapján számított éves
elosztási kapacitásdíj 1/365 részét minden, a megjelölt határidõ után megkezdett órára felszámítani.

2.1.9. Azokban a lakóépületekben, ahol a szolgáltatott földgáz mérése átadási-átvételi pontonként nem megoldott,
a fogyasztott földgázért átadási-átvételi pontonként
a) a 2. melléklet II.2 és III.2. pont 3. sorában szereplõ elosztási átalánydíjnak, és
b) az 1. mellékletben meghatározott hõmennyiségben kifejezett fogyasztásnak
a szorzataként meghatározott elosztási átalánydíjat kell fizetni.

2.1.10. Ha a határozatban megállapított, illetve a külön jogszabályban meghatározott földgázár, árrések vagy azok
alkalmazási feltételeiben olyan változások következnek be, amelyek az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó
és az egyetemes szolgáltató között megkötött szerzõdések újratárgyalását is lehetõvé teszik, az egyetemes szolgáltató 
az elosztói engedélyessel kötött szerzõdését újratárgyalhatja. Az egyetemes szolgáltató és az elosztói engedélyes
között megkötött szerzõdésekben szereplõ kapacitásigénybevétel-módosítási igényt indokolni kell.

2.1.11. A rendszerhasználó kezdeményezheti a gázmérõ cseréjét a gyártási méretsorozatnak megfelelõ típusú és kapacitású
gázmérõre, ha
a) az átadási-átvételi ponton üzemelõ gázüzemi berendezések névleges kapacitásainak összege 115 m3/h-nál

kisebb, és a felszerelt gázmérõ névleges kapacitása 100 m3/h-nál nagyobb, vagy
b) a 20–100 m3/h kapacitásigényû átadási-átvételi pont gázmérõjének névleges kapacitása a beépített gázüzemi

berendezések névleges kapacitásainak összegéhez viszonyítva 15%-kal nagyobb.
2.1.12. A kezdeményezést a rendelkezésére álló mûszaki adatok figyelembevételével (beépített gázmérõ névleges

kapacitása, üzemelõ berendezések száma, kapacitása, éves gázfelhasználás) az elosztói engedélyes 30 napon belül
köteles felülvizsgálni. A felülvizsgálat lezárását követõen az elosztói engedélyes a földgázforgalmat a mûszakilag
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indokolt gázmérõ kapacitásának megfelelõ díjával köteles elszámolni a bejelentés idõpontjától. Ha az elosztói
engedélyes a felülvizsgálat alapján kicseréli a gázmérõt, az új gázmérõ beszerzésének költsége a gázmérõ
tulajdonosát terheli. A fenti mérõcserével kapcsolatos gázmérõkötés kialakításának költsége a rendszerhasználót
terheli, kivéve ha az elosztói engedélyes az indokolt gázmérõcserét 3 hónapon belül nem hajtja végre. Mérõcsere
esetén a földgázforgalom elszámolásához újonnan beépíthetõ gázmérõk névleges kapacitását az 5. melléklet
tartalmazza.

2.1.13. Ha a gázmérõ(k) 100 mbar-nál nagyobb üzemi nyomású szakaszba van(nak) beépítve, az elosztói engedélyes jogosult
a gázmérõ(k) névleges (össz)kapacitását gáztechnikai normálállapotra átszámítani. Az átszámításnál üzemi értékként
a gázmérõ(k)nél mért üzemi nyomás átlagát, illetve a forgalmazott gáz hõmérsékletének átlagát kell figyelembe venni.

2.1.14. Ha a gázmérõ
a) mérési tartománya nem illeszkedik az üzemelõ berendezések egyidejû kapacitás felhasználásához,
b) a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hitelesítési elõírásában a típusra vonatkozóan foglaltaknak nem

felel meg,
c) típusavult, vagy
d) a 2.2.2. pont szerint kedvezményt igénybe vevõ rendszerhasználó igénybe vett legnagyobb kapacitásának

mérésére alkalmatlan,
az elosztói engedélyes kezdeményezheti a gázmérõ cseréjét a gyártási méretsorozatnak megfelelõ típusú és
kapacitású, illetve a mérésügyi szempontoknak megfelelõ elosztói engedélyesi tulajdonú gázmérõre. Ha az elosztói
engedélyes a felülvizsgálat alapján a mérõcserét indokoltnak tartja, és a gázmérõt kicseréli, akkor a mérõcsere költsége 
– kivéve a mérõhely kialakításának költségét – az elosztói engedélyest terheli. A rendszerhasználó köteles tûrni
a gázmérõ cseréjét. A mérõhely átalakítási költségének megosztásában az érdekelt felek megállapodást kötnek.

2.1.15. A 7.  § (6) bekezdésének a)–d) pontjában megnevezett rendszerhasználó az átadási-átvételi pontonként lekötött órai
kapacitás 1%-nál nagyobb mértékû túllépése esetén – átadási-átvételi pontonként – köteles az adott hónapon belül,
–12 °C vagy annál melegebb átlaghõmérsékletû napon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb többletkapacitás éves 
elosztási kapacitásdíjának 1,5-szeresét (pótdíj) és az adott hónapon belül, –12 °C-nál hidegebb átlaghõmérsékletû
napon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb – az adott hónapban a pótdíj fizetés alapjául szolgáló
többletteljesítménnyel csökkentett – többletkapacitás éves elosztási kapacitásdíját (utólagos kapacitásdíj) megfizetni
az elosztói engedélyesnek. Ismételt kapacitás-túllépés esetén a pótdíj havonta ismételten felszámításra kerül.
Az utólagos kapacitásdíjat csak a megelõzõ hónap(ok)ban, –12 °C-nál hidegebb napon jogosulatlanul igénybe vett
többletkapacitás feletti kapacitásra kell megfizetni. A kapacitás-túllépési pótdíj és az utólagos kapacitásdíj
számításának alapja a gáztechnikai normálállapotra átszámított földgáz köbméterben lekötött órai kapacitás és
a túllépéssel érintett napon átvett – köbméterben mért – gázmennyiség teljes különbözete.

2.1.16. A pótdíjak kiszámításánál alkalmazott, a gázátadó állomásokra és a gáznapra vonatkozó napi átlaghõmérsékletnek
az OMSz által mért és a gáznapot követõ nap 9.00 óráig nyilvánosságra hozott hõmérsékletértéket kell tekinteni. Ha
az adott hõmérséklet-mérési helyen adott gáznapra vonatkozóan nem áll rendelkezésre átlaghõmérséklet adat, a felek 
az OMSz-t kérik fel helyettesítõ érték megállapítására. A felek megállapodhatnak a gázátadó állomásokhoz rendelt
hõmérséklet-mérési pontok tekintetében. Megállapodás hiányában a pótdíjak kiszámításánál a 6. melléklet szerinti
besorolást kell alkalmazni.

2.1.17. A 7.  § (6) bekezdésének a)–d) pontjaiban megnevezett rendszerhasználóak által fizetendõ utólagos kapacitásdíj
összegét
a) a gázév során elõször, adott hónapban, –12 °C-nál hidegebb átlaghõmérsékletû napon jogosulatlanul igénybe

vett legnagyobb – a pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletteljesítménnyel csökkentett – többletkapacitás, és
b) a 2. melléklet II.2. és III.2 pontjában meghatározott elosztási kapacitásdíj
szorzataként kell megállapítani.

2.1.18. Az adott hónapban, az utólagos kapacitásdíjat a 7.  § (6) bekezdésének a)–d) pontjaiban megnevezett
rendszerhasználóaknak a megelõzõ hónap, –12 °C-nál hidegebb átlaghõmérsékletû napján jogosulatlanul igénybe
vett legnagyobb többletkapacitás feletti kapacitásra kell megfizetni.

2.1.19. Az elosztói engedélyes által havonta beszedett pótdíjak, valamint a –12 °C-nál hidegebb idõben a többletértékesítés
 miatt felmerült többletköltség egyenlege éves szinten kiszámításra kerül. A negatív egyenleg közvetlenül a következõ
díjmegállapításnál, a pozitív egyenleg – a Hivatal döntése alapján – közvetlenül a következõ díjmegállapításnál vagy
közvetetten a kapacitásgazdálkodás elvét elõsegítõ beruházások meg valósításánál kerül figyelembevételre.
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2.1.20. A kapacitás-túllépés  miatti pótdíj és az utólagos kapacitásdíj kiszámításánál a kapacitás MJ/h mértékegységben
történõ megállapításához az adott gázátadó gázátadó állomáshoz rendelt, a szállítóvezetéken mért tény fûtõértéket
kell figyelembe venni.

2.1.21. Azon rendszerhasználók, amelyek rendelkeznek egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókra vonatkozó ellátási
szerzõdéssel, szerzõdésükben kötelesek feltüntetni az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátását
biztosító mennyiségeket. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásához, és az egyetemes
szolgáltatásra nem jogosult felhasználók ellátásához szükséges mennyiségek külön kerülnek nyilvántartásra, valamint
elszámolásra. Amennyiben az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó engedélyes az egyetemes
szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásához olyan többletkapacitást és mennyiséget vételez, amely nem
szükséges az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásához, a vételezett többletkapacitás és mennyiség
után 2. melléklet II. 2. pontjában szereplõ díjak 150%-át köteles megfizetni.

2.2. Az éves elosztási kapacitás-igénybevétel szabályai az átadási-átvételi pontokon
2.2.1. Ha az átadási-átvételi ponton a szerzõdési idõszakban, és a téli fogyasztási idõszakban is vételeznek földgázt,

az elosztási kapacitásdíjat és az elosztási alapdíjat a téli fogyasztási idõszakra igénybe vett legnagyobb kapacitás
alapján köteles a felhasználó után a rendszerhasználó megfizetni. Igénybe vett kapacitás alatt a felhasználó
legnagyobb kapacitású felhasználását mérõ gázmérõ(k) névleges (össz)kapacitása értendõ, ha az átadási-átvételi
pontonként 20 és 100 m3/h érték között van, és a lekötött kapacitás értendõ, ha a felhasználó legnagyobb kapacitású
felhasználását mérõ gázmérõ(k) névleges (össz)kapacitása átadási-átvételi pontonként 100 m3/h-nál nagyobb.
Az elosztási kapacitásdíjat, az elosztási alapdíjat, valamint az elosztási forgalmi díjat a szerzõdési idõszakban igénybe
vett legnagyobb kapacitás szerinti felhasználói kategória díjtételei szerint köteles a rendszerhasználó megfizetni.

2.2.2. Ha a 20 m3/h-nál nagyobb kapacitásigényû átadási-átvételi ponton a szerzõdési idõszakban igénybe vett legnagyobb
kapacitás a téli fogyasztási idõszakon kívüli idõszakra esik, akkor a rendszerhasználó köteles a téli fogyasztási
idõszakban igénybe vett legnagyobb kapacitás alapján megfizetett elosztási alapdíjon, illetve elosztási kapacitásdíjon
felül megfizetni a téli idõszakon kívüli idõszakban igénybe vett legnagyobb kapacitás és a téli idõszakban igénybe vett
legnagyobb kapacitás különbözetére az elosztási alapdíj vagy az elosztási kapacitásdíj 5%-át az elosztói engedélyes
által kiszámlázott havi ütemezésben. Ebben az esetben a 100 m3/h-nál nagyobb kapacitásigényû átadási-átvételi
ponton a rendszerhasználó köteles külön kapacitás-lekötést a téli fogyasztási idõszakon kívüli idõszakra is megadni.
A 20 és 100 m3/h közötti kapacitásigényû átadási-átvételi pont esetében ez az elszámolás akkor alkalmazható, ha van
legalább egy olyan üzembe helyezett gázmérõ, amelyen keresztül a téli fogyasztási idõszakban nem történik
gázvételezés.

2.2.3. Ha a 2.2.2. pont szerinti elszámolás alá vont átadási-átvételi ponton november és december hónapokban is sor kerül
a téli idõszakon kívüli idõszakra vonatkozó kapacitás igénybevételére, akkor (a szerzõdési idõszakban igénybe vett
legnagyobb kapacitás és a téli idõszakban igénybe vett legnagyobb kapacitás különbözetére) a rendszerhasználó
az elosztási kapacitásdíjat vagy az elosztási alapdíjat – a 2.2.1. és 2.2.2. pont szerinti összegen felül – azokra
a novemberi és decemberi napokra is köteles megfizetni, amelyeken az átadási-átvételi ponton földgázt vételeznek.
Ha az átadási-átvételi ponton november és december hónapokban –5 °C-nál hidegebb átlaghõmérsékletû napon
vagy a téli fogyasztási idõszakban is történik gázvételezés, az elosztói engedélyes jogosult a téli idõszakon kívüli
idõszakban igénybe vett legnagyobb kapacitás után az elosztási kapacitásdíjat vagy az elosztási alapdíjat
– a 2.2.1. pont szerint – egész évre érvényesíteni. A rendszerhasználó által a gázévben az átadási-átvételi pontra
(elosztási kapacitásdíjban vagy elosztási alapdíjban) megfizetett összeg – az esetleges pótdíjak, a kötbérek és
a kártérítések figyelembevétele nélkül – legfeljebb a téli idõszakon kívüli idõszakban igénybe vett legnagyobb
kapacitásra számított éves elosztási kapacitásdíj vagy elosztási alapdíj lehet.

2.2.4. Az átadási-átvételi pontonként igénybe vett legnagyobb órai kapacitások joghatályos bejelentését az ÜKSZ-ben
meghatározott idõpontig kell megtenni.

2.2.5. Az igénybe vett kapacitás bejelentésének késedelme (elmulasztása) esetén az elosztói engedélyes a soron következõ
szerzõdési idõszakot megelõzõ szerzõdési idõszakra igénybe vett kapacitásokat jogosult érvényes igénybe vett
kapacitásnak tekinteni mindaddig, amíg a rendszerhasználó a kapacitás bejelentésének nem tesz eleget. Ilyen
késedelem esetén a rendszerhasználó – a bejelentett kapacitás után a teljes szerzõdési idõszakra felszámolt elosztási
kapacitásdíjon felül – köteles az elosztói engedélyes részére megfizetni az adott átadási-átvételi pont(ok)ra
a késedelem idõtartama alatt figyelembe vett kapacitás éves elosztási kapacitásdíjának, vagy alapdíjának 1/365 részét
a késedelem minden napjára (pótdíj).
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2.2.6. A pótdíjra vonatkozó számlát az elosztói engedélyes az elosztási kapacitásdíj vagy alapdíj számlájával együtt jogosult
kiállítani a rendszerhasználó számára, aki a pótdíj számláját az elosztási kapacitásdíj, vagy alapdíj számlájával együtt
köteles kiegyenlíteni.

2.2.7. Ha a felhasználó a gázév kezdete elõtt éves kapacitásigényt jelentett be, és az elosztási kapacitásdíjat vagy az elosztási
alapdíjat ezen kapacitás-igénybevétel alapján fizette a gázév kezdetétõl a szerzõdés felmondásának hatályosulásáig,
akkor az új kereskedõnek a visszaadott kapacitásokkal azonos lekötéseket kell megtennie, amelynek – az igénybevétel
típusától függõen a 2.2.1. vagy a 2.2.2. pont szerint kiszámított – elosztási kapacitásdíját vagy elosztási alapdíját
idõarányosan kell megfizetni a gázév hátralévõ részére.

2.2.8. Az elosztói engedélyes köteles az egyetemes szolgáltatónak a kilépõ fogyasztók  miatt szükséges szerzõdésmódosítást 
– ellenszolgáltatás-mentesen – lehetõvé tenni a gázév kezdete és az egyetemes szolgáltatási szerzõdés
felmondásának hatályosulása közötti idõszakban.

2.2.9. A földgázellátásba év közben bekapcsolódó új felhasználó, illetve a gázév folyamán éves többletkapacitást igénybe
vevõ felhasználó esetében – az elosztási alapdíjat és a 2.1.10. pont szerinti elosztási átalánydíjat fizetõ felhasználók
esetét kivéve – az éves elosztási kapacitásdíjat, illetve elosztási alapdíjat kell megfizetni a gázévbõl hátralévõ idõszak
alatt. Az elosztási alapdíjat és a 2.1.10. pont szerinti elosztási átalánydíjat fizetõ felhasználók esetében az elosztási
alapdíj, illetve az elosztási átalánydíj idõarányos részét kell megfizetni a gázévbõl hátralévõ idõszak alatt.
A megkezdett hónap vagy idõszak egész hónapnak vagy idõszaknak számít.

2.3. A havi elosztási kapacitás-igénybevétel szabályai az átadási-átvételi pontokon
2.3.1. Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai kapacitások joghatályos bejelentését a tervezett

igénybevételt legalább 30 naptári nappal megelõzõen kell megtenni.
2.3.2. A lekötött kapacitás bejelentésének késedelme (elmulasztása) esetén a rendszerhasználó – a bejelentett kapacitás

után a teljes szerzõdési idõszakra felszámolt elosztási kapacitásdíjon felül – köteles az elosztói engedélyes részére
megfizetni az adott átadási-átvételi pont(ok)ra a késedelem idõtartamára a bejelentett kapacitás éves elosztási
kapacitásdíjának 1/365 részét a késedelem minden napjára (pótdíj).

2.3.3. A pótdíjra vonatkozó számlát az elosztói engedélyes az elosztási kapacitásdíj számlájával együtt jogosult kiállítani
a rendszerhasználó számára, aki a pótdíj számláját az elosztási kapacitásdíj számlájával együtt köteles kiegyenlíteni.

2.3.4. Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a téli fogyasztási idõszakban földgázt vételeznek, a lekötés idõtartamának
elsõ hónapjára a 2. melléklet II.2. és III.2. pontjában meghatározott éves elosztási kapacitásdíj vagy elosztási alapdíj
90%-át, valamint minden további megkezdett hónap után az éves elosztási kapacitásdíj vagy elosztási alapdíj további
10%-át köteles a rendszerhasználó megfizetni. Minden – a téli fogyasztási idõszakban lekötött kapacitás feletti – új
lekötés esetén az elosztási kapacitásdíjat a fenti módon kell kiszámítani.

2.3.5. Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a téli fogyasztási idõszakban nem vételeznek földgázt a lekötés
idõtartamának elsõ hónapjára, a 2. melléklet II.2. és III.2. pontjában meghatározott éves elosztási kapacitásdíj vagy
elosztási alapdíj 20%-át, valamint minden további megkezdett hónap után az éves elosztási kapacitásdíj vagy elosztási 
alapdíj további 5%-át köteles a rendszerhasználó megfizetni. Minden – a nem téli fogyasztási idõszakban lekötött
kapacitás feletti – új lekötés esetén az elosztási kapacitásdíjat a fenti módon kell kiszámítani.

2.3.6. Azon átadási-átvételi pont, amelyen a téli fogyasztási idõszakban földgázt vételeznek, és amelyen egy idõpontban
legalább 3 hónapra vesz igénybe a rendszerhasználó elosztói kapacitást, a gázév hátralévõ részében térítésmentesen
vehetõ igénybe.

2.3.7. Azon átadási-átvételi pont, amelyen a téli fogyasztási idõszakban nem vételeznek földgázt, és amelyen egy
idõpontban legalább 3 hónapra vesz igénybe a rendszerhasználó elosztói kapacitást, a gázév hátralévõ – téli
fogyasztási idõszakon kívüli – részében térítésmentesen vehetõ igénybe.

2.4. A napi elosztási kapacitás-lekötés szabályai az átadási-átvételi pontokon
2.4.1. Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai kapacitások joghatályos bejelentését a tervezett

igénybevételt legalább 3 naptári nappal megelõzõen kell megtenni.
2.4.2. A lekötött kapacitás bejelentésének késedelme (elmulasztása) esetén a rendszerhasználó – a bejelentett kapacitás

után a teljes szerzõdési idõszakra felszámolt elosztási kapacitásdíjon felül – köteles az elosztói engedélyes részére
megfizetni az adott átadási-átvételi pont(ok)ra a késedelem idõtartamára a bejelentett kapacitás éves elosztási
kapacitásdíjának 1/365 részét a késedelem minden napjára (pótdíj).

2.4.3. A pótdíjra vonatkozó számlát az elosztói engedélyes az elosztási kapacitásdíj számlájával együtt jogosult kiállítani
a rendszerhasználó számára, aki a pótdíj számláját az elosztási kapacitásdíj számlájával együtt köteles kiegyenlíteni.
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2.4.4. Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a téli fogyasztási idõszakban földgázt vételeznek, a lekötés idõtartamának
minden napjára a 2. melléklet II.2. és III.2. pontjában meghatározott éves elosztási kapacitásdíj vagy elosztási alapdíj
110%-ának az 1/30-ad részét köteles megfizetni a rendszerhasználó.

2.4.5. Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a téli fogyasztási idõszakban nem vételeznek földgázt a lekötés
idõtartamának minden napjára, a 2. melléklet II.2. és III.2. pontjában meghatározott éves elosztási kapacitásdíj vagy
elosztási alapdíj 50%-ának az 1/30-ad részét köteles megfizetni a rendszerhasználó.

2.4.6. Azon átadási-átvételi pont, amelyen a téli fogyasztási idõszakban földgázt vételeznek, és amelyen a rendszerhasználó
egy idõpontban legalább 40 napra köt le elosztói kapacitást, a gázév hátralévõ részében térítésmentesen vehetõ
igénybe.

2.4.7. Azon átadási-átvételi pont, amelyen a téli fogyasztási idõszakban nem vételeznek földgázt, és amelyen
a rendszerhasználó egy idõpontban legalább 40 napra köt le elosztói kapacitást, a gázév hátralévõ – téli fogyasztási
idõszakon kívüli – részében térítésmentesen vehetõ igénybe.

2.5. Az éves elosztási megszakítható kapacitás-lekötés szabályai az átadási-átvételi pontokon
2.5.1. Az átadási-átvételi pontonként lekötött megszakítható órai kapacitások joghatályos bejelentését az ÜKSZ-ben

meghatározott idõpontig kell megtenni.
2.5.2. Ha a szerzõdés a megszakítást a téli fogyasztási idõszakban és legfeljebb összesen 10 gáznap idõtartamra teszi

lehetõvé, akkor a megszakítható kapacitás díja a 2. melléklet II.2. és III.2. pontjában meghatározott elosztási alapdíj
vagy elosztási kapacitásdíj 90%-a.

2.5.3. Ha a szerzõdés a megszakítást a téli fogyasztási idõszakban és legfeljebb összesen 30 gáznap idõtartamra teszi
lehetõvé, akkor a megszakítható kapacitás díja a 2. melléklet II.2. és III.2. pontjában meghatározott elosztási alapdíj
vagy elosztási kapacitásdíj 50%-a.

2.5.4. Ha a szerzõdés a megszakítást a téli fogyasztási idõszakban és összesen 30 gáznapnál hosszabb idõtartamra teszi
lehetõvé, akkor a megszakítható kapacitás díja a 2. melléklet II.2. és III.2. pontjában meghatározott elosztási alapdíj
vagy elosztási kapacitásdíj 10%-a.

2.6. A havi elosztási megszakítható kapacitás-lekötés szabályai az átadási-átvételi pontokon
2.6.1. Az átadási-átvételi pontonként lekötött megszakítható órai kapacitások joghatályos bejelentését a tervezett

igénybevételt legalább 30 nappal megelõzõen kell megtenni.
2.6.2. Ha a szerzõdés a megszakítást legfeljebb összesen 3 gáznap idõtartamra teszi lehetõvé, akkor a megszakítható

kapacitás díja a 2.3. pontban meghatározott elosztási alapdíj vagy elosztási kapacitásdíj 90%-a.
2.6.3. Ha a szerzõdés a megszakítást legfeljebb összesen 10 gáznap idõtartamra teszi lehetõvé, akkor a megszakítható

kapacitás díja a 2.3. pontban meghatározott elosztási alapdíj vagy elosztási kapacitásdíj 50%-a.
2.6.4. Ha a szerzõdés a megszakítást legfeljebb összesen 25 gáznap idõtartamra teszi lehetõvé, akkor a megszakítható

kapacitás díja a 2.3. pontban meghatározott elosztási alapdíj vagy elosztási kapacitásdíj 10%-a.
2.6.5. Ha a szerzõdés a megszakítást összesen 25 gáznapnál hosszabb idõtartamra teszi lehetõvé, akkor a megszakítható

kapacitás után a rendszerhasználó elosztási alap- vagy kapacitásdíjat nem fizet.
2.7. A napi megszakítható elosztási kapacitás-lekötés szabályai az átadási-átvételi pontokon
2.7.1. Az átadási-átvételi pontonként lekötött megszakítható órai kapacitások joghatályos bejelentését a tervezett

igénybevételt megelõzõ gáznap végéig kell megtenni.
2.7.2. Ha a téli fogyasztási idõszakban a megszakítható kapacitás-lekötéssel – a megszakítható kapacitás-lekötéssel

megegyezõ mértékû – földgázvételezésre kerül sor, a napi elosztási alapdíj vagy elosztási kapacitásdíj mértéke
a 2. melléklet II.2. és III.2. pontjában meghatározott éves elosztási alapdíj vagy elosztási kapacitásdíj 110%-ának
az 1/60-ad része.

2.7.3. Ha a téli fogyasztási idõszakon kívüli idõszakban a megszakítható kapacitás-lekötéssel – a megszakítható
kapacitás-lekötéssel megegyezõ mértékû – földgázvételezésre kerül sor, a napi elosztási alapdíj vagy elosztási
kapacitásdíj mértéke a 2. melléklet II.2. és III.2. pontjában meghatározott éves elosztási alapdíj vagy elosztási
kapacitásdíj 50%-ának az 1/60-ad része.

2.8. Nominálás
2.8.1. Ha a rendszerhasználó az ÜKSZ-ben foglaltak szerint nominált, a nominálásban megadott legnagyobb kapacitástól

nem tért el, és az elosztói engedélyes ezt – saját hibájából – nem tudja teljesíteni, az elosztói engedélyes elosztói
nominálási eltérési pótdíjat köteles fizetni az érintett rendszerhasználónak. Az elosztói nominálási eltérési pótdíj
az átadási-átvételi ponton nominált kapacitás és a rendelkezésre bocsátott kapacitás közötti kapacitásra számított
éves elosztási kapacitásdíj 1,5-szöröse a havi legnagyobb kapacitáskülönbségre számítva. Az elosztói nominálási
eltérési pótdíj havonta újra felszámítható.
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2.8.2. A földgázellátásról  szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedõ forrásaival rendelkezõ kereskedõ
és az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó kereskedõ köteles a napi nominálás megtételekor
az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásához szükséges mennyiséget külön feltüntetni.

2.9. Egyéb szabályok
2.9.1. A közvilágítási célú fogyasztás elszámolása esetén a közterületeket megvilágító berendezések karbantartási és

fenntartási költségeinek – beleértve a világítótestek pótlásának és cseréjének a költségeit is – megfizetése
tekintetében az érintett szerzõdõ felek külön megállapodása az irányadó.

2.9.2. Az elosztóvezetékre csatlakozó fogyasztók esetében az elosztói engedélyes által rendszeres idõközönként leolvasott
– ennek hiányában jogszabály vagy az üzletszabályzatok szerint meghatározott – földgáz mennyisége jelenti
az elosztási forgalmi díj fizetésének az alapját.

2.9.3. Áramlástanilag azonos elosztóvezetéken lévõ átadóállomásokra a felhasználók az átadási-átvételi pontok
kapacitás-lekötéseinek összevonásában is megállapodhatnak az elosztói engedélyessel.

3. Tárolási díjrendszer
3.1. A 2. melléklet II.3 és III.3 pontban megállapított tárolási tarifák az ÜKSZ-ben meghatározott tárolói rendszerszintû

alapszolgáltatásokra nyújtanak fedezetet az alábbi korlátok figyelembevételével, melyek részletes leírását a tárolói
engedélyes a szerzõdõ partnerek részére a szerzõdéskötési folyamatot megelõzõen biztosítja:
a) A rendszerhasználó a tároló kitárolásának és betárolásának az indítására vonatkozó – a tárolói engedélyes

üzletszabályzatában rögzített – szabályoknak megfelelõen veheti igénybe a tárolási szolgáltatást; az indításkor
elérhetõ kapacitást a tárolói engedélyes honlapján folyamatosan közzéteszi;

b) A lekötött tárolói csúcskapacitás a tároló töltöttségének függvényében áll a rendszerhasználók részére;
a mindenkori igénybe vehetõ csúcskapacitás a tárolói engedélyes informatikai rendszerében ellenõrizhetõ.

3.2. Ha a tárolói szolgáltatást igénybe vevõ a tárolási szerzõdésben rögzítettnél több betárolási, több kitárolási, vagy több
mobilkapacitást, vagy ezek közül egyidejûleg többet igényel, akkor a tárolói szolgáltatást igénybe vevõnek a hátralévõ 
tárolási idõszakban, havi egyenletes részletekben meg kell fizetnie az új betárolási, kitárolási és mobilkapacitások
alapján számolt éves tárolói kapacitásdíj és a már megfizetett éves tárolói kapacitásdíj közötti különbözetet. Az év
közben lekötött új kapacitások esetében az igénybevevõ köteles a szerzõdéssel lekötött tárolói szolgáltatás tényleges
igénybevételétõl és annak kezdeti idõpontjától függetlenül, minden esetben éves tárolói kapacitásdíjat megfizetni.
Amennyiben az év közben lekötött kapacitásoknak megfelelõen módosított éves tárolói kapacitásdíj kevesebb, mint
a korábban igényelt kapacitások alapján számított éves tárolói kapacitásdíj, a tárolói engedélyest díj-visszafizetési
kötelezettség nem terheli.

3.3. A 3.2. pont szerinti többletkapacitás-igényeket a tárolói engedélyes visszautasíthatja.
3.4. A tároló hibájából bekövetkezett napi betárolási kapacitás csökkenéséért a tárolói szolgáltatást igénybe vevõt nem

terheli felelõsség. A tárolói engedélyes a napi betárolási kapacitási ütem
a) 5–20%-os csökkenése esetén a betárolási díj 50%-át,
b) 20%-nál nagyobb csökkenése esetén a betárolási díj 100%-át
fizeti meg pótdíjként a csökkent betárolási kapacitású idõszakra, a szerzõdött betárolandó és a ténylegesen betárolt
gázmennyiségek különbözetére vetítve. Ha a tárolói szolgáltatást igénybe vevõ bizonyítottan a betárolási kapacitás
csökkenése  miatt nem tudja feltölteni a lekötött mobil térfogatot, a tárolói engedélyes a nem használt térfogat és
a szerzõdéses tárolói kapacitásdíj egyharmada szorzatának megfelelõ összeget is megfizeti a tárolói szolgáltatást
igénybe vevõnek.

3.5. Ha a tárolóban a kitárolási idõszak végén tárolt gáz marad, és a következõ gázévre a rendszerhasználó nem köt le
legalább a bennmaradt gáz tárolásához megfelelõ mobilgáz kapacitást, akkor a tárolói engedélyes jogosult – átlátható 
elszámolási módon – a tárolóban maradt gáz értékesítésére. Az értékesítésbõl származó bevétel és az értékesítés
költségeinek különbségeként fennmaradó bevételt a tárolói engedélyes a rendszerhasználó számára megtéríti.

3.6. Az egyetemes szolgáltatási szerzõdés felmondásának tárolási éven belül történõ hatályosulásáig a felhasználó – még
egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználóként – az egyetemes szolgáltatási díjakban fizeti meg a tároló
igénybevételét.

3.7. A tárolói engedélyes kereskedõváltás esetén a szükséges szerzõdésmódosítást – ellenszolgáltatás-mentesen – köteles
lehetõvé tenni, ha a földgázkereskedõ által a felhasználó részére korábban lekötött kapacitásokat az új kereskedõ
teljes mértékben leköti.

3.8. A tárolói kapacitásdíj a tárolási év folyamán havi egyenlõ részletekben fizetendõ.
3.9. A betárolási díj és a kitárolási díj havonta a havi betárolt és a kitárolt mennyiség után, a tárgyhót követõ hónapban

fizetendõ.
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3.10. A földgázellátásról  szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedõ forrásaival rendelkezõ kereskedõ
és az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó kereskedõ köteles a napi nominálás megtételekor
az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásához szükséges mennyiséget külön feltüntetni.

3.11. Azon rendszerhasználók, amelyek rendelkeznek egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókra vonatkozó ellátási
szerzõdéssel, szerzõdésükben kötelesek feltüntetni az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátását
biztosító mennyiségeket. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásához, és az egyetemes
szolgáltatásra nem jogosult felhasználók ellátásához szükséges mennyiségek külön kerülnek nyilvántartásra, valamint
elszámolásra. Amennyiben az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó engedélyes az egyetemes
szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásához olyan többletkapacitást vételez, amely nem szükséges az egyetemes
szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásához, a vételezett többletkapacitás után 2. melléklet II.3. pontjában
szereplõ díjak 150%-át köteles megfizetni

4. Rendszerirányítási díjrendszer
4.1. A rendszerirányítási szolgáltatás igénybevétele és a rendszerirányítási díj megfizetése a gázpiac minden,

az együttmûködõ földgázellátó rendszert igénybe vevõ és azt mûködtetõ szereplõje számara kötelezõ.
4.2. A rendszerirányítási díj átalánydíj, melyet minden díjfizetésre kötelezett egységesen megfizet.
4.3. Díjfizetési kötelezettség keletkezik

a) a GET szerinti – szállítói, elosztói, tárolói – engedélyes tevékenységet végzõ társaságok esetén az engedély
hatálybalépésének idõpontjától,

b) a kapacitás-lekötési szerzõdéssel rendelkezõ felhasználók esetében a rendszerhasználati szerzõdés
hatálybalépésének idõpontjától,

c) földgáztermelõ esetében a rendszerhasználati szerzõdés hatálybalépésének idõpontjától vagy az együttmûködõ
földgázellátó rendszerhez történõ csatlakozással egy idõben,

d) a Magyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetség esetén a stratégiai készletek rendelkezésre állásának idõpontjától.”

8. melléklet a 18/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A 31/2009. KHEM rendelet 8. melléklete a következõ (c) ponttal egészül ki:
„(c) Azoknál az elosztóknál, akiknél a fogyasztói létszám meghaladja a 10 000 felhasználót, meg kell állapítani
az 1 km-re jutó átlagos elosztott mennyiséget. Ha valamelyik elosztónál az 1 km-re jutó elosztás mennyisége
meghaladja az átlagos elosztás kétszeresét, akkor ezen elosztó kiemelésével újra meg kell határozni az 1 km-re jutó
átlagos elosztott mennyiséget. Azon elosztóknál, akiknél az 1 km-re jutó átlagos elosztás nem éri el a vizsgálat alatt
lévõ elosztók 1 km-re jutó átlag elosztásának 80%-át, azon elosztóknál nem teljesíthetõ kifizetés a kiegyenlítõ
mechanizmus befizetéseibõl.”

9. melléklet a 18/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A 31/2009. KHEM rendelet 2. mellékletének II–III. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„II. A rendszerhasználat (legmagasabb) hatósági díjai (általános forgalmi adó nélkül) az egyetemes szolgáltatásra
jogosult felhasználók ellátásához kapcsolódó rendszerhasználat mértékéig 2011. január 1-jétõl
1. Szállítási díjrendszer
a) Szállítási díjak:

A B C D

1. A 2.  § (1) bekezdés
Szállítási

kapacitásdíj
[Ft/(MJ/h)/év]

Szállítási
kapacitásdíj

[Ft/(MJ/nap)/év]

Szállítási forgalmi
díj

(Ft/GJ)
2. a) pont aa) alpont aaa) és aab) pontja

(kilépési pontok)
61,58 –

30,903. a) pont aa) alpont aac) pontja
(osztrák/magyar határ Baumgarten felõli
belépési pont)

– 15,34
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4. a) pont aa) alpont aad) pontja
(ukrán/magyar határ Beregovo felõli
belépési pont)

– 15,34

30,905. a) pont aa) alpont aae) pontja
(hazai termelés belépési pont)

– 13,81

6. a) pont ac) alpont acb) pontja
(tárolói belépési pont)

– 9,21

2. Elosztási díjrendszer

A B C D E F

1.
Díjfizetésre kötelezett

rendszerhasználók
Elosztási

átalánydíj
Elosztási
alapdíj

Elosztási
alapdíj

Elosztási
kapacitásdíj

Elosztási
forgalmi díj

2. Ft/GJ Ft/év Ft/m3/h/év Ft/MJ/h/év Ft/GJ
3. Gázmérõvel nem rendelkezõ

felhasználók
449,72 – – – –

4. 20 m3/h-nál kisebb névleges
kapacitású gázmérõvel
rendelkezõ felhasználók

– 12 000 – – 194,09

5. 20–100 m3/h közötti
névleges (össz) kapacitású
gázmérõvel rendelkezõ
felhasználók

– – 9900 – 131,34

6. 100 m3/h-nál nagyobb
névleges összkapacitású
gázmérõvel rendelkezõ és
3131–17 100 MJ/h kapacitás
lekötésû felhasználók

– – – 193 31,39

7. 100 m3/h-nál nagyobb
névleges összkapacitású
gázmérõvel rendelkezõ és
17 100 MJ/h feletti kapacitás
lekötésû felhasználók

– – – 305 27,57

3. Tárolási díjrendszer
a) Kitárolási díj: 4,97 Ft/GJ
b) Betárolási díj: 31,27 Ft/GJ
c) A tárolói kapacitásdíj kiszámítása a következõ képlet alapján történik:

TM =  0,0866 MAX 1;133,33
B
M

;70,31
K
M

133,33

MI
´ ´ ´

æ

è
ç

ö

ø
÷ +

N 133,33;
M
B

70,31

MIN 70,31;
M
K

æ

è
ç

ö

ø
÷

+
æ

è
ç

ö

ø
÷

é

ë

ê
ê
ê
ê

ù

û

ú
ú
ú
ú

ahol:
TM: tárolói kapacitásdíj (Ft/MJ/év)
M: a rendszerhasználó tárolói mobil lekötése (MJ)
B: a rendszerhasználó betárolási kapacitás lekötése (MJ/nap)
K: a rendszerhasználó kitárolási kapacitás lekötése (MJ/nap)
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III. A rendszerhasználat (legmagasabb) hatósági díjai (általános forgalmi adó nélkül) az e melléklet II. pontjának
hatálya alá nem tartozó egyéb felhasználók tekintetében 2011. január 1-jétõl
1. Szállítási díjrendszer
a) Szállítási díjak:

A B C D

1. A 2.  § (1) bekezdés
Szállítási

kapacitásdíj
[Ft/(MJ/h)/év]

Szállítási
kapacitásdíj

[Ft/(MJ/nap)/év]

Szállítási forgalmi
díj

(Ft/GJ)
2. a) pont aa) alpont aaa) és aab) pontja

(kilépési pontok)
73,56 –

30,90

3. a) pont aa) alpont aaf) pontja
(Kiskundorozsma kilépési pont)

445,66 –

4. a) pont aa) alpont aag) pontja
(Csanádpalota kilépési pont)

229,94 –

5. a) pont aa) alpont aac) pontja
(osztrák/magyar határ Baumgarten felõli
belépési pont)

– 20,56

6. a) pont aa) alpont aad) pontja
(ukrán/magyar határ Beregovo felõli
belépési pont)

– 20,56

7. a) pont aa) alpont aae) pontja (hazai
termelés belépési pont)

– 18,50

8. a) pont ac) alpont acb) pontja (tárolói
belépési pont)

– 12,33

2. Elosztási díjrendszer

A B C D E F

1.
Díjfizetésre kötelezett

rendszerhasználók
Elosztási

átalánydíj
Elosztási
alapdíj

Elosztási
alapdíj

Elosztási
kapacitásdíj

Elosztási
forgalmi díj

2. Ft/GJ Ft/év Ft/m3/h/év Ft/MJ/h/év Ft/GJ
3. Gázmérõvel nem rendelkezõ

felhasználók
525,94 – – – –

4. 20 m3/h-nál kisebb névleges
kapacitású gázmérõvel
rendelkezõ felhasználók

– 12 000 – – 270,31

5. 20–100 m3/h közötti
névleges (össz) kapacitású
gázmérõvel rendelkezõ
felhasználók

– – 10 031 – 161,22

6. 100 m3/h-nál nagyobb
névleges összkapacitású
gázmérõvel rendelkezõ és
3131–17 100 MJ/h kapacitás
lekötésû felhasználók

– – – 225 38,20

7. 100 m3/h-nál nagyobb
névleges összkapacitású
gázmérõvel rendelkezõ és
17 100 MJ/h feletti kapacitás
lekötésû felhasználók

– – – 353 34,01
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3. Tárolási díjrendszer
a) Kitárolási díj: 4,97 Ft/GJ
b) Betárolási díj: 31,27 Ft/GJ
c) A tárolói kapacitásdíj kiszámítása a következõ képlet alapján történik:

TM =  0,1093 MAX 1;133,33
B
M

;70,31
K
M

133,33
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ahol:
TM: tárolói kapacitásdíj (Ft/MJ/év)
M: a rendszerhasználó tárolói mobil lekötése (MJ)
B: a rendszerhasználó betárolási kapacitás lekötése (MJ/nap)
K: a rendszerhasználó kitárolási kapacitás lekötése (MJ/nap)”

10. melléklet a 18/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez
„4. melléklet a 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelethez

Az egyes földgázár-szabályozással összefüggõ miniszteri rendeletek módosításáról  szóló
18/2010. (XII. 3.) NFM rendelet hatálybalépése és a 2013. december 31. közötti hatósági ármegállapítások
árszabályozásának keretei

1. Áralkalmazási eljárások
1.1. Rendszeres árkorrekció

Az egyes földgázár-szabályozással összefüggõ miniszteri rendeletek módosításáról  szóló 18/2010. (XII. 3.) NFM
rendelet hatálybalépésétõl 2013. december 31-ig tartó idõszak során a rendszeres árkorrekció gázévekre vonatkozóan 
július 1-jén történik, elsõ alkalommal 2011. július 1-jén.

1.2. Rendkívüli árkorrekció
A Hivatal rendkívüli árkorrekcióra akkor tesz javaslatot, ha a földgázpiaci események azt egyértelmûen szükségessé
teszik.

1.3. Inflációs kritérium
A rendszeres árkorrekció során inflációs korrekcióra abban az esetben kerül sor, ha a „becslési hibával korrigált
inflációkövetési tényezõ” mértéke meghaladja az 5%-ot (lásd 2.1.2. pont). A korrekció mértéke az adott évre számított
„becslési hibával korrigált inflációkövetési tényezõ” 5%-ot meghaladó része.

1.4. Az infláció figyelembevétele a júliusi rendszeres árkorrekciók során
Az inflációs kritérium teljesülésekor számított „inflációkövetési tényezõ” elõrejelzésének hibáját utólag,
az árkorrekciós javaslatok között eltelt idõszakra vetített Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) tény
– háztartási energia nélküli – árindex alapján kell figyelembe venni a következõk szerint:

CPIX=[100 × (F–100) – X × (HE–100)]/(100–X)

ahol:
CPIX: a KSH által közzétett éves átlagos fogyasztói árindexbõl a háztartási energia sor elhagyásával számított

árindex,
F: a KSH által közzétett éves átlagos fogyasztói árindex,
X: a háztartási energia súlya a fogyasztói kosárban,
HE: a háztartási energia KSH által közzétett éves átlagos árindexe.

1.5. Az átlagárak és a díjak
A rendszeres árkorrekció során érvényesítendõ átlagárak (árszint) meghatározásával együtt kell az indexált
árbevételtömegbõl számított átlagárakat lebontani díjtételekre.
A szállítási és elosztási forgalmi díjak számítása esetén – a gázfelhasználási költséget tartalmazó díjelemek kivételével – 
a júliusi rendszeres árkorrekciót megelõzõ naptári évre vonatkozó (napfok módszerrel korrigált) mennyiségi adatokat
és súlyarányokat kell alapul venni, ha a napfok módszerrel korrigált mennyiség legalább 1,5%-kal változik. Egyéb
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esetekben az induló árak megállapításánál figyelembe vett (napfok módszerrel korrigált) mennyiségi adatokat és
súlyarányokat kell figyelembe venni. A napfok módszerrel  való korrigálás metodikáját a Hivatal honlapján közzé teszi.
Az adott gázévben meghatározott elosztás indokolt árbevétel igényének részét képezõ – elosztott mennyiségre
vetített – elszámolási különbözet indokolt költsége a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak
képzésérõl  szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 1. mellékletének 1. pontjában szereplõ képlettel adott gázévre
számított átlagos földgázárral és az országos átlagos szállítási átlagárral kerül kiszámításra. Amennyiben adott

gázévben az elosztónként differenciált elszámolási különbözet értéke ±3%-kal eltér a díjak számításánál figyelembe
vett elszámolási különbözet indokolt költségétõl, a különbséggel el kell számolni a következõ gázévben.
Az alap- és teljesítménydíjakat az árbevétel-tömeg és a legutolsó rendelkezésre álló adatok (naturália) alapján kell
meghatározni.
A gázévben beszedett pótdíjak és aukciós bevételek a következõ árkorrekciónál csökkentõ tételként
figyelembevételre kerülnek.

1.6. A tõkeköltség figyelembevétele
Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásának mértékéig a földgázszállítók, a földgázelosztók és
a földgáztárolók által végzett tevékenység tõkeköltségének reál hozamtényezõje:
THESZ: a tõkeköltség reál hozamtényezõje egységesen 4,5%
A földgázszállítók, a földgázelosztók és a földgáztárolók által a nem az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók
ellátásának mértékéig végzett tevékenység tõkeköltségének reál hozamtényezõje:
THV: a tõkeköltség reál hozamtényezõje: rendszerirányítás és földgázszállítás esetén 8,78%, földgázelosztás esetén:
8,29%, földgáztárolás esetén: 10,05%.
A földgázszállítók, a földgázelosztók és a földgáztárolók esetében külön-külön megállapítandó kalkulált
tõkeköltségelem kiszámításának módja: TK = TIEi × (f × THESZ + g × THV) ahol:
TK: az adott hatósági áras engedélyes adott tevékenységére kalkulált súlyozott tõkeköltségelem (az állami párnagáz
tároló általi megszerzése során befizetett bányajáradéknak a tárolásra jutó tõkefedezeti költsége nélkül),
TIEi: az adott hatósági áras engedélyes azon 2008. év végi valamint a 2009. évben dokumentáltan aktiválásra kerülõ
tárgyi eszközeinek és immateriális javainak 2010. áprilisi árszintre átszámított (átértékelt) nettó értéke, amelyeket
az eszköz- és költség-felülvizsgálat alapján a Hivatal indokoltnak minõsített [meghatározásánál a hatósági áras
engedélyes általános mûködését lehetõvé tevõ eszközök (pl. irodaház) értékének arányos részét is figyelembe vette],
f: az egyetemes szolgálásra jogosult felhasználók ellátása érdekében lekötött éves kapacitások aránya az adott gázév
tényleges összes lekötéséhez viszonyítva
g: a nem az egyetemes szolgálásra jogosult felhasználók ellátása érdekében lekötött éves kapacitások aránya az adott
gázév tényleges összes lekötéséhez viszonyítva

1.7. Nyereségkorlát és nyereség-visszajuttatás
a) A hatósági áras engedélyesek engedélyköteles tevékenysége(i) által szabadon elérhetõ nyereség felsõ

korlátjának (NYK) kiszámítása adott engedélyesre:
2010-re: NYK = 1,2 × TK2010 × (1+CPIX2010/100–k3)1/4+TFK
2011-re: NYK = TK × (1+CPIX2010/100–k3)1/4 × (1+CPIX2011/100)+TFK
2012-re: NYK = TK × (1+CPIX2010/100–k3)1/4 × (1+CPIX2011/100) × (1+CPIX2012/100)+TFK
2013-ra: NYK = TK × (1+CPIX2010/100–k3)1/4 × (1+CPIX2011/100) × (1+CPIX2012/100) × (1+CPIX2013/100)+TFK
ahol:
NYK: szabadon elérhetõ nyereség felsõ korlátja,
TK2010: a szállító és a rendszerirányító hazai célú földgázszállítási és rendszerirányítási, az elosztó elosztási, a tároló

tárolási engedélyköteles tevékenysége(i) részére az induló árak megállapításánál kalkulált tõkeköltségelem
(a 2. melléklet 2. pontja szerinti TKi),

TK: a szállító és a rendszerirányító hazai célú földgázszállítási és rendszerirányítási, az elosztó elosztási, a tároló
tárolási engedélyköteles tevékenysége(i) részére e melléklet 1.6. pontja alapján kalkulált súlyozott
tõkeköltségelem (TKi),

CPIX2010: a KSH által közzétett 2010. évi éves átlagos fogyasztói árindexbõl a háztartási energia sor elhagyásával
számított árindex, százalék

CPIX2011: Abban az esetben, ha a KSH által közzétett 2011. évi éves átlagos fogyasztói árindexbõl a háztartási energia
sor elhagyásával számított árindex mértéke meghaladja az 5%-ot, úgy CPIX2011 megegyezik az 5%-ot
meghaladó értékkel, százalék. Egyébként a (1+CPIX2011/100) kifejezés értéke 1.
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CPIX2012: Abban az esetben, ha a KSH által közzétett 2012. évi éves átlagos fogyasztói árindexbõl a háztartási energia
sor elhagyásával számított árindex mértéke meghaladja az 5%-ot, úgy CPIX2012 megegyezik az 5%-ot
meghaladó értékkel, százalék. Egyébként a (1+CPIX2012/100) kifejezés értéke 1.

CPIX2013: Abban az esetben, ha a KSH által közzétett 2013. évi éves átlagos fogyasztói árindexbõl a háztartási energia
sor elhagyásával számított árindex mértéke meghaladja az 5%-ot, úgy CPIX2012 megegyezik az 5%-ot
meghaladó értékkel, százalék. Egyébként a (1+CPIX2013/100) kifejezés értéke 1.

TFK: a párnagáz elismert tõkefedezeti költsége,
k3: inflációkorrekciós tényezõ a 0,013 £ k £ 0,017 sávban.
b) A földgázszállítási, földgáztárolási és földgázelosztási mûködési engedélyesek engedélyköteles tevékenysége(i)

által szabadon elérhetõ 2009. évi nyereség felsõ korlátjának (NYK) kiszámítására 2010-ben az alábbi képlet
alkalmazandó az adott társaságra:

2009-re NYK = 1,2 × TK × 1,0982+TFK
ahol:
NYK: a 2009. évi szabadon elérhetõ nyereség felsõ korlátja,
TK: a földgázszállítási és földgázelosztási mûködési engedélyes földgázszállítási és elosztási engedélyköteles

tevékenysége(i) részére a 2006. január 1-jei induló árak megállapításánál kalkulált tõkeköltségelem,
TFK: a párnagáz elismert tõkefedezeti költsége.
c) Ha az engedélyköteles tevékenység(ek)re vonatkozó (a rendszerirányító és a földgázszállító esetében

az összevont) – a tárgyévi auditált Éves Beszámolóban szereplõ, az ÜKSZ és a földgázellátás hatósági díjait
tartalmazó jogszabályok alapján kivetett, illetve beszedett pótdíjak és aukciós díjak nélkül számított – üzemi
(üzleti) tevékenységi eredmény (ÜNY) túllépi a nyereségkorlátot (NYK), azaz ÜNY>NYK, az adott földgázszállítási,
földgázelosztási vagy tárolói mûködési engedéllyel rendelkezõ társaság köteles a Hivatallal egyeztetett módon
a többlet nyereségét megosztani a fogyasztókkal.

A földgázelosztó esetében ÜNY-növelõ tételként figyelembe kell venni az elosztási tevékenység rendkívüli
bevételeit is.
Abban az esetben, ha a földgázelosztó és a földgázellátásról  szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi szolgáltatói
engedéllyel rendelkezett engedélyes 2007. évi jogi szétválása kapcsán a földgázelosztónál – az elosztói engedélyes
részére történõ eszközátadás során az átadott eszközökhöz kapcsolódó csatlakozási díjak, beruházási és
hálózatfejlesztési hozzájárulások, továbbá a térítésmentesen átvett eszközök  miatti passzív idõbeli elhatárolások
felszabadítása következtében – rendkívüli bevétel került kimutatásra, akkor a nyereség-visszajuttatás számítása
szempontjából a földgázelosztó 2007. évi ÜNY-e, az eszközátadás  miatti passzív elhatárolás felszabadításából eredõ
rendkívüli bevétellel csökkentésre került. Ebben az esetben a földgázelosztónál az ÜNY értékét minden évben növelni
kell az átvett eszközök értékcsökkenésének azon részével, amely a tárgyévben elszámolható lett volna az – átadónál
feloldott – eszközökhöz kapcsolódó passzív idõbeli elhatárolás összegével szemben, ha az eszközátruházásra nem
került volna sor. Az Éves Beszámoló Kiegészítõ Mellékletében be kell mutatni a fenti számítás hatását.
d) Az érintett engedélyes a többletnyereség megosztásáról a Hivatallal egyeztetett formában köteles gondoskodni.

A felhasználókat illetõ többletnyereség: NYV = (ÜNY–NYK)/2.
1.8. Új szállítóvezetéki és tárolói beruházások

Az árkarbantartás során utólag elismerhetõ azon – az induló ár költségbázisában nem szereplõ – új szállítóvezetéki és
tárolói beruházás, amely a GET 82.  § (2) – 83.  § (1) bekezdései szerinti fejlesztési irányelvvel összhangban van. Az új
beruházások figyelembevétele esetén figyelembe kell venni az esetleges naturális változásokat is.

2. Ármeghatározások és jelölések
A rendszeres árkorrekciók során a rendszerhasználati díjak legmagasabb hatósági árainak megállapításánál
a következõ évre vonatkozóan (tárgyidõszak), az elõzõ év alapján (bázisidõszak) a következõ képleteket kell
figyelembe venni akként, hogy a 2.3. pontja szerinti „külön módszertan alapján számított költségeket” a képletekben
szereplõ költségelemek nem tartalmazhatják. A 2.3. pontja szerinti „külön módszertan alapján számított költségeket”
minden júliusi árkorrekció alkalmával újra kell számolni. (A jelöléseket e melléklet 2.4. pontja tartalmazza.)

2.1. A becslési hibával korrigált inflációkövetési tényezõ meghatározása:
2.1.1. A becslési hibával korrigált inflációkövetési tényezõ mértéke, ha az 5%-os inflációs kritérium nem teljesül:

1. zhf = 1
2.1.2. A becslési hibával korrigált inflációkövetési tényezõ mértéke, ha az 5%-os inflációs kritérium teljesül:

2. zhf = zh–0,05
3. zh = z × h
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4. z = 1+Y/100
5. h = (1+YRe/100)/(1+Ye/100)

2.2. Az együttmûködõ földgázrendszerhez kapcsolódó ármeghatározás
2.2.1. A földgáznak a belföldi földgázszállító rendszeren történõ továbbítása és a rendszerirányítás érdekében felmerülõ

költségelemek árban elismerésre kerülõ fajlagos értéke (júliusi rendszeres árkorrekciónál):
6. a = ae × zhf

2.2.2. A földgáz tárolása érdekében felmerülõ költségelemek árban elismerésre kerülõ fajlagos értéke (júliusi rendszeres
árkorrekciónál):
7. b = be × zhf

2.2.3. A földgáz elosztása érdekében felmerülõ költségelemek árban elismerésre kerülõ fajlagos értéke (júliusi rendszeres
árkorrekciónál):
8. c = ce × zhf

2.3. A külön módszertan alapján figyelembe veendõ költségek:
Ha az árszabályozás jellegébõl adódóan az elõzõ idõszak során hiány keletkezett, azt a júliusi rendszeres árkorrekciónál 
csak olyan mértékben kell figyelembe venni, hogy az 1. pont 1.7. alpontjában szereplõ, adott évre indexált TK mértékét
ne haladja meg.

2.4. Jelölések
a: a belföldi felhasználású földgáz belföldi földgázszállító rendszeren történõ továbbításának és

a rendszerirányításnak az árakban elismerésre kerülõ fajlagos költsége a tárgyidõszakban, Ft/m3

ae: a belföldi felhasználású földgáz a belföldi földgázszállító rendszeren történõ továbbításának és
a rendszerirányításnak az árakban elismert (figyelembe vett) fajlagos költsége a bázisidõszakban, Ft/m3

b: a belföldi felhasználású földgáz tárolása érdekében felmerülõ költségelemek árakban elismerésre kerülõ
fajlagos értéke a tárgyidõszakban, Ft/m3

be: a belföldi felhasználású földgáz tárolása érdekében felmerülõ költségelemek árakban elismert (figyelembe
vett) fajlagos értéke a bázisidõszakban, Ft/m3

c: a belföldi felhasználású földgáz elosztása érdekében felmerülõ költségelemek árakban elismerésre kerülõ
fajlagos értéke a tárgyidõszakban, Ft/m3

ce: a belföldi felhasználású földgáz elosztása érdekében felmerülõ költségelemek árakban elismert (figyelembe
vett) fajlagos értéke a bázisidõszakban, Ft/m3

h: a korábbi inflációs célkitûzés becslési hibáját korrigáló hibakorrekciós tényezõ
Y: az éves átlagos KSH tény – a háztartási energia sor elhagyásával számított – fogyasztói árváltozásból és az MNB

által közzétett aktuális (legutolsó) éves átlagos fogyasztói árindex-elõrejelzés (az árelõkészítés lezárása elõtti
utolsó „Jelentés az infláció alakulásáról”) alapján képzett (elõretekintõ) átlagos fogyasztói árváltozás
a tárgyidõszaki (rendszeres) árkorrekciós idõszak közepe és az azt megelõzõ (rendszeres) árkorrekciós idõszak
közepe közötti idõszakra számítva, százalék

Ye: a tárgyidõszaki (rendszeres) árkorrekciós javaslatot megelõzõ júliusi (rendszeres) árkorrekciós javaslatnál –,
illetve az elsõ (rendszeres) árkorrekciónál az induló rendszerhasználati díjakra tett javaslatban – figyelembe
vett fogyasztói árváltozás, százalék

YRe: a háztartási energia sor elhagyásával számított éves átlagos KSH tény – illetve ennek hiányában az MNB által
közétett aktuális (legutolsó) éves átlagos fogyasztói árindex-elõrejelzés alapján képzett (elõretekintõ)
átlagos – fogyasztói árváltozásból az Ye által lefedett idõszakra képzett fogyasztói árváltozás százalék (A KSH
„A fogyasztói árak alakulása” címû kiadványa, illetve az MNB-nek az árelõkészítés lezárása elõtti utolsó
„Jelentés az infláció alakulásáról” címû kiadványa alapján.)

z: a tárgyidõszaki (rendszeres) árkorrekciós javaslatban számított inflációkövetési tényezõ (hibakorrekciós
tényezõ nélkül)

zh: a tárgyidõszaki (rendszeres) árkorrekciós javaslatban számított hibakorrekciós tényezõvel korrigált
inflációkövetési tényezõ

zhf: a tárgyidõszaki (rendszeres) árkorrekciós javaslatban figyelembe veendõ, hibakorrekciós tényezõvel korrigált
felülvizsgált inflációkövetési tényezõ”
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A nemzeti fejlesztési miniszter 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelete
az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésû földgáz
mennyiségérõl és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek körérõl

A földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény 133.  § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 89.  § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § (1) A földgázellátásról  szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedõ forrásaival rendelkezõ kereskedõ
(a továbbiakban: volt közüzemi nagykereskedõ) az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás
költségalapú áráról  szóló 3/2010. (VI. 30.) NFM rendelet szerint felajánlott földgázmennyiséget az 1. mellékletben
foglaltak szerint 2011. elsõ és második negyedévére ismételten felajánlhatja vételre az egyetemes szolgáltatónak.

(2) Az (1) bekezdés szerint vételre felajánlható földgáz fajlagos árának meghatározása az 1. melléklet szerinti képlettel
történik.

(3) A volt közüzemi nagykereskedõ jogosult a felajánlási áron túlmenõen érvényesíteni a földgázpiaci egyetemes
szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzésérõl  szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 2.  § (1) bekezdés e) pontjában
meghatározott nagykereskedõi árrést, valamint a földgázforrás behozatalához szükséges, osztrák–magyar államhatár
Baumgarten felõli belépési ponti szállítási kapacitás díját.

2.  § A földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 141/A.  § (1)–(3) és (8) bekezdése alapján a volt
közüzemi nagykereskedõ által az egyetemes szolgáltatók részére értékesítendõ földgázforrás árát és mennyiségét,
továbbá a feleket a 2. melléklet tartalmazza. A földgázforrás mennyiségét a 2. melléklet a földgáztárolóból és
importból származó mennyiségek szerinti bontásban tartalmazza, az importba beleértve a GET 144.  § (1) bekezdése
szerinti földgáztermelési és földgázszállítási tevékenységet is ellátó, vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás
földgáztermelést végzõ csoporttagja (a továbbiakban: termelõi csoporttag) által a volt közüzemi nagykereskedõnek
értékesítendõ, az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételezõ felhasználók ellátásához szükséges GET 141/B.  § 
(1)–(2) bekezdés szerinti földgázt (a továbbiakban: hazai termelésû földgáz).

3.  § A hazai termelésû földgáz mennyiségét, annak a GET 107/B.  § (3) bekezdése szerinti legmagasabb árát, valamint
a feleket a 3. melléklet tartalmazza.

4.  § (1) A napi nominálás során a volt közüzemi nagykereskedõnek a termelõi csoporttag részére külön kell megadnia
az egyetemes szolgáltatási célra, valamint a földgáz kereskedelmi célra átveendõ földgázmennyiséget. A volt
közüzemi nagykereskedõ köteles elfogadni az átadásra kerülõ földgázmennyiségre irányuló, a termelõi csoporttag
által napi bontásban megadott havi programot – az érvényes szerzõdés alapján fennálló konzultációs lehetõség
mellett –, továbbá köteles azt a napi nominálás során figyelembe venni. A termelõi csoporttag meghatározhatja, hogy
az adott naptári napra nominált földgázmennyiséget melyik földgázmezõ termelésébõl szolgálja ki, figyelembe véve
a kitermelés mûszaki lehetõségeit.

(2) Amennyiben az egyetemes szolgáltatás céljára naponta átvett földgáz mennyiség az egyedi szerzõdésekben szereplõ
rugalmasságnál nagyobb mértékben meghaladja a 2. mellékletben meghatározott volt közüzemi nagykereskedõ által
az egyetemes szolgáltatók részére értékesítendõ vagy a 3. mellékletben meghatározott termelõi csoporttag által a volt
közüzemi nagykereskedõnek értékesítendõ földgáz mennyiség naptári napokra osztott mértékét, a Magyar Energia Hivatal
(a továbbiakban: Hivatal) által ellenõrzött elszámolás mellett a többletként átvett napi mennyiségért fizetendõ díj:
a) –12 °C vagy annál melegebb átlaghõmérsékletû napon a 2. vagy 3. mellékletben meghatározott hatósági ár

150%-a,
b) –12 °C-nál alacsonyabb átlaghõmérsékletû napon a 2. vagy 3. mellékletben meghatározott hatósági ára.

(3) Amennyiben az egyetemes szolgáltató a 2. melléklet 1. és 2. pontjában szereplõ földgázt nem az egyetemes
szolgáltatásban vételezõk ellátására fordítja, úgy a Hivatal által ellenõrzött utólagos elszámolás mellett ezen
mennyiség tekintetében a 2. melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott hatósági ár 150%-át köteles megfizetnie a volt 
közüzemi nagykereskedõ részére.

(4) Amennyiben a volt közüzemi nagykereskedõ a 3. mellékletben szereplõ földgázt nem az egyetemes szolgáltatásban
vételezõk ellátására fordítja, úgy a Hivatal által ellenõrzött utólagos elszámolás mellett ezen mennyiség tekintetében
a 3. mellékletben meghatározott hatósági ár 150%-át köteles megfizetnie a termelõi csoporttag részére.
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(5) Amennyiben bármely fél adott negyedévben – a Hivatal felé igazolt módon – az egyetemes szolgáltatásban vételezõk
ellátása érdekében vásárol a mellékletekben meghatározott mennyiségen felül földgázt, úgy annak az árszabályozás
során elismert ára a hatósági árral egyezik meg.

5.  § A GET 141/A.  § (11) bekezdése szerint a 2010. negyedik negyedévére vonatkozó felajánlásra kötelezett volt közüzemi
nagykereskedõt, a felajánlásra jogosult egyetemes szolgáltatót, valamint a vételre felajánlandó földgáz mennyiséget
a 4. melléklet tartalmazza.

6.  § (1) Az e rendelet mellékleteiben meghatározott árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
(2) A hatósági árszabályozás során az 1. melléklet, a 2. melléklet 1. és 3. pontjában, valamint a 3. mellékletben

meghatározott földgázárak esetében a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások
megállapításáról  szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendeletben megállapított USD/Ft árfolyam kerül alkalmazásra.

7.  § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás költségalapú áráról  szóló 3/2010.

(VI. 30.) NFM rendelet.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

Az 1.  § szerint vételre felajánlható földgázforrás fajlagos árának meghatározása

fgFt = fg × erUSD

fg = 14,426 × (0,5 × fo/520,928+0,5 × go/935,741)–1,7933

ahol:
erUSD: az árszabályozásban figyelembe vett Ft/USD árfolyam
fg: a felajánlott földgázforrás fajlagos ára, USD/GJ
fgFt: a felajánlott földgázforrás fajlagos ára, Ft/GJ
fo: az 1%-os kéntartalmú fûtõolaj havi átlagárainak egyszerû számtani középértéke az aktuális naptári

negyedévet megelõzõ 9 naptári hónap során USD/t-ban (3 tizedes értékre kerekítve), USD/t
A havi átlagárat a Platts által publikált „1 PCT Fuel FOB Med Cargoes” napi „low” és „high” értékeibõl
külön-külön meghatározott (2 tizedes értékre kerekített) havi átlagok számtani középértéke adja. Ha a havi
tény értékek nem állnak rendelkezésre, akkor a megfelelõ (az aktuális negyedévet megelõzõ negyedév
második hónapjának 15-e és a hónap vége közötti idõszak banki napjain jegyzett) Platts Forward jegyzésárakat 
kell alkalmazni. A havi átlagár a napi legmagasabb, illetve legalacsonyabb jegyzésekbõl külön-külön
meghatározott havi átlagok számtani középértéke.

go: a 0,1%-os kéntartalmú gázolaj havi átlagárainak egyszerû számtani középértéke az aktuális naptári
negyedévet megelõzõ 9 naptári hónap során USD/t-ban (3 tizedes értékre kerekítve), USD/t
A havi átlagárat a Platts által publikált „Gasoil 0.1 FOB Med” napi „low” és „high” értékeibõl külön-külön
meghatározott (2 tizedes értékre kerekített) havi átlagok számtani középértéke adja. Ha a havi tény értékek
nem állnak rendelkezésre, akkor a megfelelõ (az aktuális negyedévet megelõzõ negyedév második
hónapjának 15-e és a hónap vége közötti idõszak banki napjain jegyzett) Platts Forward jegyzésárakat kell
alkalmazni. A havi átlagár a napi legmagasabb, illetve legalacsonyabb jegyzésekbõl külön-külön
meghatározott havi átlagok számtani középértéke.
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2. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A 2.  § szerinti földgázforrás ára, mennyisége 2010. negyedik negyedévre, és a felek köre

1. Az E.ON Földgáz Trade Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedõ által értékesítendõ földgázforrás importból származó
legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

Szerzõdött egyetemes szolgáltató Földgázforrás mennyisége (TJ) Földgázforrás ára (USD/GJ)

Alpiq Csepeli Erõmû Kft. 2,66 9,38
FÕGÁZ Zrt. 3271 10,17
E.ON Energiaszolgáltató Kft. 3372 9,65
GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 3287 10,70
ISD POWER Kft. 0,71 9,38
OERG Kft. – –
TIGÁZ Zrt. 962 10,17

2. Az E.ON Földgáz Trade Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedõ által értékesítendõ földgázforrás tárolóból származó
legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

Szerzõdött egyetemes szolgáltató Földgázforrás mennyisége (TJ) Földgázforrás ára (Ft/MJ)

Alpiq Csepeli Erõmû Kft. – –
FÕGÁZ Zrt. 1415 1,72
E.ON Energiaszolgáltató Kft. 474 1,72
GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1226 1,72
ISD POWER Kft. – –
OERG Kft. 0,05 1,72
TIGÁZ Zrt. – –

3. A TIGÁZ Zrt. által a GET 141/A.  § (8) bekezdése alapján az egyetemes szolgáltatásban felhasznált földgázforrás
importból származó legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

Egyetemes szolgáltató Földgázforrás mennyisége (TJ) Földgázforrás ára (USD/GJ)

TIGÁZ Zrt. 7907 10,06

4. A TIGÁZ Zrt. által a GET 141/A.  § (8) bekezdése alapján az egyetemes szolgáltatásban felhasznált földgázforrás
tárolóból származó legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

Egyetemes szolgáltató Földgázforrás mennyisége (TJ) Földgázforrás ára (Ft/MJ)

TIGÁZ Zrt. 2008 1,82

3. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A 3.  § szerinti hazai termelésû földgáz legmagasabb hatósági ára, mennyisége 2010. negyedik
negyedévre, és a felek köre

A volt közüzemi nagykereskedõ Földgázforrás mennyisége (TJ) Földgázforrás ára (USD/GJ)

E.ON Földgáz Trade Zrt. 1461 10,08
TIGÁZ Zrt. 1636 9,64

4. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A 4.  § szerinti volt közüzemi nagykereskedõ, a felajánlásra jogosult egyetemes szolgáltató, valamint
a vételre felajánlandó földgáz mennyisége

A volt közüzemi nagykereskedõ
A TIGÁZ Zrt. mint egyetemes szolgáltató részére felajánlandó

földgázforrás mennyisége (TJ)

E.ON Földgáz Trade Zrt. 2687
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A Kormány 1264/2010. (XII. 3.) Korm. határozata
az egyházi egészségügyi közfeladat-ellátás finanszírozásának 2010. évi pótlólagos biztosításáról

1. A Kormány
a) az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 38.  § (1) bekezdésében biztosított

jogkörében az egyházi fenntartású egészségügyi szolgáltatók részére az egyházi egészségügyi közfeladat-ellátás
finanszírozásának kiegészítésére 655 154 ezer forint átcsoportosítását rendeli el a Melléklet szerint a 2010. évi
központi költségvetés általános tartaléka terhére.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

b) az a) pont szerint nyújtott összegek tekintetében az Áht. 26.  § (4) bekezdése szerint a XX. Nemzeti Erõforrás
Minisztérium fejezet részére elszámolási kötelezettséget állapít meg.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2010. december 31.

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1264/2010. (XII. 3.) Korm. határozathoz

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium     

Fejezet száma és megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2010.
Ezer forintban

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

22 Egészségügyi ágazati célelõirányzatok

294657 16 Egyházi kórházak támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú
támogatások, kiadások

655 154

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

19 Tartalékok

001414 1 Költségvetés általános tartaléka –655 154

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
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Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

22 Egészségügyi ágazati célelõirányzatok

294657 16 Egyházi kórházak támogatása 655 154

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
A támogatás folyósítása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos
Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 655 154 655 154
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány   

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

A Kormány 1265/2010. (XII. 3.) Korm. határozata
a Magyar Köztársaságnak a Nemzetközi Mezõgazdasági Fejlesztési Alapot létrehozó Megállapodás
részes államává váláshoz szükséges bejelentésrõl

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy a Magyar Köztársaság a bemutatott szövegû, a Nemzetközi Mezõgazdasági Fejlesztési Alapot
létrehozó Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) részes államává váljon;

2. felhatalmazza a külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a Megállapodás 3. cikke 2. bekezdésének
(b) pontjában meghatározottak szerint a Magyar Köztársaság részes állammá válásához szükséges csatlakozás
jóváhagyása iránti kérelmet (a továbbiakban: Kérelem) kiküldje;

3. elfogadja a Megállapodás kihirdetésérõl  szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Kérelem jóváhagyását tartalmazó
jegyzék kézhezvételét követõen annak az Országgyûléshez történõ haladéktalan benyújtását. A törvényjavaslat
elõadójának a Kormány a vidékfejlesztési minisztert jelöli ki;

4. elrendeli, hogy a vidékfejlesztési miniszter a Megállapodáshoz történõ csatlakozás önkéntes hozzájárulásának
forrásaként:
a) különítsen el a 2013-as költségvetési évre – a 2013–2016-os ún. feltöltési idõszakra jóváírható – 100 000 USD-nek

megfelelõ forint összeget a központosított bevételek fejezeti kezelésû elõirányzatról,
b) biztosítson a következõ évekre az ország gazdasági-pénzügyi helyzetétõl függõ mértékû további önkéntes

hozzájárulást.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1266/2010. (XII. 3.) Korm. határozata
az Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programok 2007. és 2009. évi
járóbeteg-szakellátás fejlesztésével kapcsolatos pályázataival összefüggõ egyes
többletkapacitás kérelmek elõ zetes befogadásáról, valamint az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program járóbeteg-szakellátás fejlesztésével kapcsolatos
pályázataival összefüggõ többletkapacitási kérelmek elõ zetes befogadásáról  szóló
1019/2008. (III. 26.) Korm. határozat módosításáról

1. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl  szóló 2006. évi CXXXII. törvény 11.  § (2) bekezdés a) pontja alapján
a Kormány a Regionális Operatív Programok kistérségi járóbeteg-szakellátó központok fejlesztését, alap- és
járóbeteg-szakellátás korszerûsítését célzó 2009. évi konstrukciókra az alábbi elõ zetes többletkapacitás-befogadást
hagyja jóvá azzal, hogy a többletkapacitás-befogadás finanszírozási igénye nem ronthatja az Egészségbiztosítási
Alapnak a Kormány által a 2012–2014. évekre jóváhagyott költségvetési egyenlegét.

Észak-alföldi régió
ÉAOP 4.1.2/B „Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg-szakellátás korszerûsítése”

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

Szakma megnevezése Heti szakorvosi óraszám Heti nem szakorvosi óraszám

Reumatológia 10 0
Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat 4 0
Összesen 14 0

Ellátási forma megnevezése Súlyszám/év Vizitszám/hó

Nappali ellátás 144 –
Összesen 144 0

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Szakma megnevezése Heti szakorvosi óraszám Heti nem szakorvosi óraszám

Általános szemészet 6 0
Általános fül-orr-gégegyógyászat 5 0
Urológia 8 0
Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel) 8 0
Fogászati röntgen 5 0
Gyógytorna 0 20
Összesen 32 20

Ellátási forma megnevezése Súlyszám/év Ápolási nap/év

Nappali ellátás 480 0
Összesen 480 0

ÉAOP 4.1.2/D „Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg-szakellátás korszerûsítése
a komplex programmal kezelendõ LHH kistérségekben”

Csenger Város Önkormányzata

Szakma megnevezése Heti szakorvosi óraszám Heti nem szakorvosi óraszám

Általános belgyógyászat 7 0
Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 6 0
Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel) 6 0
Általános sebészet 18 0
Általános traumatológia 12 0
Általános szülészet-nõgyógyászat 12 0
Terhesgondozás (orvosi) 10 0
Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat 4 0
Általános fül-orr-gégegyógyászat 4 0

26236 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 183. szám



Csenger Város Önkormányzata

Szakma megnevezése Heti szakorvosi óraszám Heti nem szakorvosi óraszám

Általános szemészet 12 0
Általános bõr- és nemibeteg-ellátás 6 0
Általános neurológia 8 0
Urológia 6 0
Reumatológia és fizioterápia 12 0
Pszichiátria 10 0
Általános laboratóriumi diagnosztika –25 20
Általános röntgendiagnosztika 10 10
Ultrahang-diagnosztika 12 20
Tüdõgondozás 4 0
Általános fizioterápia-gyógytorna 0 30
Összesen 134 80

Közép-dunántúli régió
KDOP 5.2.1/B „Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg-szakellátás korszerûsítése”

Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelõ Nonprofit Kft.

Szakma megnevezése Heti szakorvosi óraszám Heti nem szakorvosi óraszám

Általános szülészet-nõgyógyászat –4 0
Geriátria 4 0
Összesen 0 0

Ellátási forma megnevezése Súlyszám/év Ápolási nap/év

Nappali ellátás 150 0
Összesen 150 0

2. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl  szóló 2006. évi CXXXII. törvény 11.  § (2) bekezdés a) pontja alapján
a Kormány a Regionális Operatív Programok KMOP 4.3.2. „Kistérségi járóbeteg-szakellátás fejlesztése
a Közép-magyarországi régióban” címû 2007. évi konstrukcióra Dabas Város Önkormányzata által benyújtott pályázattal
összefüggésben az alábbi elõ zetes többletkapacitás-befogadást hagyja jóvá azzal, hogy a többletkapacitás-befogadás
finanszírozási igénye nem ronthatja az Egészségbiztosítási Alapnak a Kormány által a 2012–2014. évekre jóváhagyott
költségvetési egyenlegét.

Közép-magyarországi régió
KMOP 4.3.2. „Kistérségi járóbeteg-szakellátás fejlesztése a Közép-magyarországi régióban”

Dabas Város Önkormányzata

Szakma megnevezése Heti szakorvosi óraszám Heti nem szakorvosi óraszám

Gyógytorna 0 60
Összesen 0 60

3. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program járóbeteg-szakellátás fejlesztésével
kapcsolatos pályázataival összefüggõ többletkapacitási kérelmek elõ zetes befogadásáról  szóló 1019/2008. (III. 26.)
Korm. határozat 1. pontjában
a) a
(Dél-Alföld)

Sarkad 200 120 200 300
Összesen 600 240 596 672

sor helyébe a

Sarkad 142 120 200 300
Összesen 542 240 596 672

sor,
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b) a
(Dél-Dunántúl)

Tab 166 100 28 300

sor helyébe a

Tab 165 80 28 300

sor,
c) az
(Dél-Dunántúl)

Összesen 1070 568 188 1740

sor helyébe az

Összesen 1069 648 188 1740

sor,
d) a
(Észak-Magyarország)

Rétság 200 120 140 300

sor helyébe a

Rétság 200 120 150 300

sor,
e) a
(Észak-Magyarország)

Mezõcsát 200 120 0 342

sor helyébe a

Mezõcsát 145 120 0 342

sor,
f) az
(Észak-Magyarország)

Összesen 1200 680 690 1642

sor helyébe az

Összesen 1145 680 700 1642

sor,
g) a
(Nyugat-Dunántúl)

MINDÖSSZESEN 4839 2597 2552 7034

sor helyébe a
(Nyugat-Dunántúl)

MINDÖSSZESEN 4725 2677 2562 7034

sor
lép.

4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

5. A 3. pont az e határozat hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Ez a pont az e határozat hatálybalépését követõ
második napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1267/2010. (XII. 3.) Korm. határozata
a Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoportból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók korábbi
évekbõl felhalmozott adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatás kifizetéséhez
szükséges elõirányzat-módosításról, valamint az Összevont szakellátás jogcím Rendkívüli kiadások
felhasználási céljának megváltoztatásáról

1. A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl  szóló 2009. évi CXXX. törvény 22.  § (2) bekezdésében
biztosított jogkörében és 88/A.  §-a alapján az LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. Egészségbiztosítási ellátások
kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoport 13. Célelõirányzatok
jogcím elõirányzatát 27 480,9 millió forinttal megemeli a Melléklet szerint.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: azonnal

2. Az év közben felmerülõ rendkívüli kiadások fedezetére szolgáló Gyógyító-megelõzõ ellátás céltartalék
elõirányzatának átcsoportosításáról  szóló 1114/2010. (V. 11.) Korm. határozatban az A(H1N1)v vírus  miatt felmerülõ
rendkívüli kiadások fedezetére biztosított 510,0 millió forintból még rendelkezésre álló összeg az A(H1N1)v vírus  miatt
felmerülõ, a természeti és ipari katasztrófa (rendkívüli helyzet, veszélyhelyzet)  miatt szükségessé vált, valamint
a járványügyi intézkedésekbõl adódó rendkívüli egészségügyi ellátásokkal kapcsolatban felmerülõ többletkiadások
fedezetéül szolgál.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1267/2010. (XII. 3.) Korm. határozathoz

LXXII. Egészségbiztosítási Alap  

Fejezet száma és megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2010.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

3 Természetbeni ellátások

1 Gyógyító-megelõzõ ellátás

13 Célelõirányzatok 27 480,9

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
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Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
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egyedi
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Fejezet-
szám

Cím-
szám
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cím-
szám

Jog-
cím-
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Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
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TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
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kezõ
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áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
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rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos

Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos

Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 27 480,9 27 480,9

Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány   

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

A Kormány 1268/2010. (XII. 3.) Korm. határozata
a 2010. évi költségvetési egyenleg teljesítéséhez szükséges intézkedésekrõl

A Kormány az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján,
az államháztartási egyensúly megtartása érdekében az alábbi határozatot hozza:

1. A Kormány elrendeli, hogy az irányítása alá tartozó fejezetek (ideértve a fejezethez tartozó költségvetési szerveket
és fejezeti kezelésû elõirányzatokat) 2010. december hónapjában összességében nem teljesíthetnek nagyobb
összegû kiadásokat, mint a 2010. november hónapban teljesített összeg. A fejezetenkénti összegeket a melléklet
tartalmazza.

Felelõs: fejezetet irányító szervek vezetõi
Határidõ: azonnal

2. A Kormány felhatalmazza az államháztartásért felelõs minisztert, hogy abban az esetben, ha valamely fejezet
2010. december havi kiadása a melléklet szerinti mérték 95%-át eléri, illetve meghaladja, azonnal intézkedést tegyen
a Magyar Államkincstár felé a további pénzügyi teljesítések tárgyévi felfüggesztése érdekében.

Felelõs: államháztartásért felelõs miniszter
Határidõ: azonnal

3. A mellékletben foglalt kiadási fõösszegek csak a december hónapban, a költségvetés általános tartalékából történõ
elõirányzat növekedések felhasználásával, a maradvány befizetések teljesítéséhez szükséges kiadásokkal valamint
az adósságkonszolidációra kapott bevétel terhére történõ felhasználással léphetõek túl.

Felelõs: fejezetet irányító szervek vezetõi
Határidõ: folyamatos
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4. A szervezeti átalakításokkal kapcsolatos számlaegyenleg átvezetéseket a jelen intézkedés nem érinti.
Felelõs: fejezetet irányító szervek vezetõi
Határidõ: folyamatos

5. Az elkülönített állami pénzalapok decemberi gazdálkodásában arra kell törekedni, hogy – a Kormány 2010. évi
költségvetéssel összefüggõ egyes feladatokról  szóló 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozata 6. pontjában elõírtakon
felül – a tervezett egyenlegükhöz viszonyítva az év végére javulást érjenek el.

Felelõs: az alapok felett rendelkezõ miniszterek
Határidõ: folyamatos

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1268/2010. (XII. 3.) Korm. határozathoz

Millió forintban

Fejezet Decemberi teljesíthetõ kiadás

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 7 361,1
Kormányzati Ellenõrzési Hivatal 69,9
Vidékfejlesztési Minisztérium 47 303,1
Honvédelmi Minisztérium 22 862,2
Belügyminisztérium 29 358,1
Nemzetgazdasági Minisztérium 23 884,2
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 34 932,1
Külügyminisztérium 6 190,7
Uniós fejlesztések 117 308,0
Nemzeti Erõforrás Minisztérium 77 817,1
Központi Statisztikai Hivatal 981,2
Összesen 368 067,7
Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek (Ny. Alap) 2 189,7
Egészségbiztosítási költségvetési szervek (E. Alap) 1 400,7
Mindösszesen 371 658,1

A Kormány 1269/2010. (XII. 3.) Korm. határozata
a magyar–orosz gazdasági kapcsolatokért és a magyar–kínai kétoldalú kapcsolatok
összehangolásáért felelõs kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól

1. A Kormány a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 2010. évi
XLIII. törvény 31.  § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Magyar Köztársaságnak az Oroszországi
Föderációval fennálló gazdasági kapcsolatai, továbbá a Kínai Népköztársasággal fennálló gazdasági kapcsolatai
elõsegítésére és egyéb kétoldalú kapcsolatai összehangolására – 2010. december 3. napjával kezdõdõen 1 év 6 hónap
idõtartamra – dr. Fellegi Tamást kormánybiztossá nevezi ki.
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2. A kormánybiztos feladatkörében
a) ellátja a Magyar–Orosz Kormányközi Gazdasági Együttmûködési Bizottság és a Magyar–Kínai Gazdasági Vegyes

Bizottság magyar tagozatának elnöki feladatait,
b) a magyar–orosz és a magyar–kínai gazdasági együttmûködés, valamint a magyar–kínai kétoldalú kapcsolatok

bõvítésére és intenzitásának növelésére irányuló intézkedéseket kezdeményez,
c) összehangolja a magyar gazdasági döntéshozók, kormányzati intézmények, szakmai és üzleti szövetségek,

kamarák, regionális és helyi szervek közötti, a magyar–orosz és a magyar–kínai gazdasági kapcsolatokra
vonatkozó információcserét,

d) az érintett szervektõl, szervezetektõl soron kívül adatokat, információkat, elemzéseket kérhet, a kapcsolódó
dokumentumokba – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelõen – betekinthet, azokról másolatot
kérhet, a feladatkörébe tartozó tevékenységgel kapcsolatosan jelentést, beszámolót kérhet, – a kamarák
kivételével – egyedi utasítást adhat egyedi feladat elvégzésére,

e) elõterjesztéseket készít a Kormány, illetve a kormányzati döntés-elõkészítõ testületek részére,
f) észrevételeket tehet a kormány-elõterjesztésekre, a központi államigazgatási szervek vizsgálati jelentéseire,

valamint a miniszteri rendeletek tervezeteire,
g) közremûködik

ga) a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban a kis- és középvállalkozások szerepének növelésére,
gb) a pénzügyi intézmények közötti együttmûködés erõsítésére,
gc) a kétoldalú beruházási tevékenység erõsítésére
irányuló javaslatok elõkészítésében, koncepciók kidolgozásában,

h) szükség esetén a feladatkörrel rendelkezõ miniszter, illetve a Kormány intézkedését kezdeményezheti.

3. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja, feladata ellátásáért a miniszterelnöknek felelõs.

4. A kormánybiztos e tevékenységét díjazás nélkül látja el.

5. A kormánybiztos munkáját a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által biztosított négy-négy fõs titkárság segíti,
amelynek elhelyezésérõl a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium gondoskodik.

6. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

7. A határozat hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a magyar–orosz gazdasági kapcsolatokért felelõs
kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól  szóló 1151/2010. (VII. 9.) Korm. határozat.

8. A határozat 7. pontja a határozat hatálybalépését követõ második napon hatályát veszti. Ez a pont a határozat
hatálybalépését követõ 3. napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A külügyminiszter 49/2010. (XII. 3.) KüM határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a katonai területen
történõ együttmûködésrõl  szóló Megállapodás kihirdetésérõl  szóló 22/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 
2. és 3.  §-ainak hatálybalépésérõl

A 22/2010. (II. 11.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 16. számában kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák
Köztársaság Kormánya között a katonai területen történõ együttmûködésrõl  szóló Megállapodás 20. cikkének (1) bekezdése
a hatálybalépésrõl az alábbiak szerint rendelkezik:

„A Szerzõdõ Felek diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy a jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges
belsõ jogi követelményeknek eleget tettek. A jelen Megállapodás a késõbbi értesítés napját követõ 30. napon lép
hatályba.”
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Az utolsó értesítés idõpontja: 2010. március 25.
A Megállapodás hatálybalépésének idõpontja: 2010. április 24.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 22/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 4.  § (3) bekezdésével megállapítom, hogy
a Magyar Közlöny 16. számában kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya
között a katonai területen történõ együttmûködésrõl  szóló Megállapodás kihirdetésérõl  szóló 22/2010. (II. 11.) Korm.
rendelet 2. és 3.  §-ai 2010. április 24-én, azaz kettõezer-tíz április 24-én léptek hatályba.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Gál András Levente,
a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
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.
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: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igaz ga tó.
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