Forrás: Magyar Közlöny, 2009. évi 142.szám

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 52/2009. (X. 6.) KHEM rendelete a földgázellátásról
szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedelmi engedélyesnél felmerült bevételi hiány
megtérítésének részletes szabályairól szóló 27/2009. (VI. 25.)KHEM rendelet módosításáról
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1)
bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §
A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedelmi engedélyesnél felmerült bevételi hiány
megtérítésének részletes szabályairól szóló 27/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a 3. §-át
követően a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) A GET 138/A. §-a szerinti pénzeszközt a melléklet szerint differenciáltan köteles megfizetni a felhasználó részére
földgázt értékesítő egyetemes szolgáltató, földgázkereskedő, földgáztermelő vagy a külföldről földgázt közvetlenül vásárló
felhasználó (a továbbiakban együtt: kötelezett) azon felhasználó után, aki (amely) a
a) 2008. október 1-je és 2009. június 30-a közötti időszakban vételezett a földgáz közüzemi szolgáltatás keretében,
valamint
b) 2005. július 1-je és 2008. szeptember 30-a közötti időszakban a földgáz közüzemi szolgáltatás keretében vételezett, és
legkésőbb 2008. szeptember 30-án a földgáz közüzemi szolgáltatásból feljogosított fogyasztóként kilépett, valamint 2008.
október 1-je és 2009. június 30-a között kizárólag a hatósági árképzés hatálya alá nem tartozó földgáz-kereskedelem
keretében vásárolt földgázt.
(2) Ha a felhasználó az (1) bekezdésben meghatározott időszakban több felhasználási helyen vételezett földgázt akként,
hogy egyes felhasználási helyeken a közüzemi szolgáltatás, más felhasználási helyeken a hatósági árképzés hatálya alá
nem tartozó földgáz-kereskedelem keretében vételezett, az (1) bekezdés szerinti differenciált fizetési kötelezettséget
felhasználási helyenként kell megállapítani.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételeknek való megfelelésről és a (2) bekezdés szerinti vételezésről a felhasználó
tájékoztatja a kötelezettet.”
2. §
(1) A Rendelet 4. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[Mentesül a pénzeszköz megfizetése alól azon felhasználó (vagy jogutódja), aki (amely)]
„d) 2009. július 1-jét megelőzően kezdte meg a földgázfelhasználást, és 2009. június 30-áig kizárólag a hatósági árképzés
hatálya alá nem tartozó földgáz-kereskedelem keretében vásárolt földgázt.”
(2) A Rendelet 4. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A melléklet szerinti 2009. július 1. és 2009. szeptember 30. közötti időszakban keletkező fizetési kötelezettség
tekintetében – a GET 138/A. § szerinti pénzeszköz mértékéig – a nagykereskedő, a kötelezett és a 3/A. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti felhasználó halasztott részletfizetésben állapodhatnak meg – a rendszerirányító egyidejű tájékoztatása
mellett – úgy, hogy a 2009. július 1. és 2009. szeptember 30. közötti időszakra eső pénzeszköz legkésőbb 2009. december
14-éig a kötelezett részére megfizetésre kerüljön. A megállapodás megkötéséről a rendszerirányítót a kötelezett
tájékoztatja.”
3. §
A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Hivatal a
a) 3/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felhasználói csoportba tartozás jogalapját a fizetési könnyítés első alkalommal
történő érvényesítését, illetve
b) 4. § (3) bekezdése szerint mentesülő felhasználók mentességének jogalapját a mentesség első alkalommal történő
érvényesítését követő 90 napon belül egyszeri alkalommal ellenőrzi. Az ellenőrzéshez a fizetési könnyítésben részesülő
felhasználó a felhasználói csoportba tartozására, illetve a mentesülő felhasználó a mentessége igazolására vonatkozóan a
Hivatal részére adatszolgáltatást nyújt.”
4. §
(1) A Rendelet 4. § (1) bekezdésében a ,,felhasználó részére földgázt értékesítő egyetemes szolgáltató, földgázkereskedő,
földgáztermelő vagy a külföldről földgázt közvetlenül vásárló felhasználó (a továbbiakban együtt: kötelezett)” szövegrész
helyébe a ,,kötelezett” szövegrész lép.
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(2) A Rendelet 4. § (3) bekezdés c) pontjában az „ettől a naptól kezdve kizárólag” szövegrész helyébe az „ettől a naptól
kezdve 2009. június 30-áig kizárólag” szövegrész, és a ,,vásárol földgázt.” szövegrész helyébe a ,,vásárolt földgázt, vagy”
szövegrész lép.
(3) A Rendelet 4. § (5)–(6) és (8) bekezdésében a ,,számlát” szövegrész helyébe a ,,számlát (számviteli bizonylatot)”
szöveg, az (5) és (9) bekezdésében a ,,számla” szövegrész helyébe a ,,számla (számviteli bizonylat)” szöveg, az (5)
bekezdésében
a ,,számlának” szövegrész helyébe a ,,számlának (számviteli bizonylatnak)” szöveg, a (7)–(8) bekezdésében
a ,,számlában” szövegrész helyébe a ,,számlában (számviteli bizonylatban)” szöveg, és a (9) bekezdésében
a ,,számlákra” szövegrész helyébe a ,,számlákra (számviteli bizonylatokra)” szöveg, valamint a ,,számlára” szövegrész
helyébe a ,,számlára (számviteli bizonylatra)” szövegrész lép.
(4) A Rendelet 4. § (7) bekezdésében a ,,fizetési kötelezettséget a kötelezettnek” szövegrész helyébe a ,,fizetési
kötelezettséget – a (10) bekezdés szerinti eltéréssel – a kötelezettnek” szövegrész lép.
(5) A Rendelet 7. §-ában a ,,2011. július 1-jén” szövegrész helyébe a ,,2012. december 31-én” szöveg lép.
5. §
(1) A rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Hónig Péter s. k.,

közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

Melléklet az 52/2009. (X. 6.) KHEM rendelethez
„Melléklet a 27/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez
A pénzeszköz hőmennyiség alapján meghatározott mértéke
Időszak

2009. július 1. és 2009. szeptember 30. között
2009. október 1. és 2009. október 31. között
2009. október 1. és 2011. június 30. között

Érintett

Ft/MJ

3/A. § (1) a) és b)
3/A. § (1) b)
3/A. § (1) a)

0,515
0,092
0,092

”

