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27/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet
a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedelmi
engedélyesnél felmerült bevételi hiány megtérítésének részletes szabályairól
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérıl szóló 133/2008. (V. 14.)
Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következıket
rendelem el:
1. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 138/A. §-a szerinti kötelezı
befizetésbıl származó pénzeszközre (a továbbiakban: pénzeszköz) bevételi hiányának mértékéig a
földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedelmi engedéllyel rendelkezett
engedélyes vagy jogutódja (a továbbiakban: nagykereskedı) jogosult.
2. § Az e rendeletben használt fogalmakat a GET, valamint az annak a felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályok rendelkezései szerint kell értelmezni.
3. § (1) A GET 138/A. § (1) bekezdése szerinti bevételi hiány mértéke összesen 66 Mrd Ft (azaz hatvanhat
milliárd forint).
(2) A pénzeszköz hımennyiség alapján meghatározott mértékét a melléklet tartalmazza.
(3) A rendszerirányító a pénzeszköz kezelésére elkülönített számlát (a továbbiakban: elkülönített számla)
vezet.
(4) A pénzeszköz (1) bekezdésben meghatározott összege és a mellékletben meghatározott mértéke az
általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza.
4. § (1) A felhasználó részére földgázt értékesítı egyetemes szolgáltató, földgázkereskedı, földgáztermelı
vagy a külföldrıl földgázt közvetlenül vásárló felhasználó (a továbbiakban együtt: kötelezett) köteles
együttmőködni a rendszerirányítóval a tárgyhónapra vonatkozó hiteles mennyiségi adatok elıállítása és
átadása érdekében.
(2) A hımennyiségi adatokat, valamint a (3)-(4) bekezdés figyelembe vételével a GET 138/A. § (5)-(6)
bekezdésével összhangban megállapított, a felhasználó részére kiszámlázott értékesítési vagy vásárlási
mennyiségi adatokat a rendszerirányító részére - kötelezettenként, a tárgyhónapban kibocsátott elszámoló
számlák egyenlegét is figyelembe véve összesített módon - a tárgyhónapot követı hónap 25. napjáig kell
átadni.
(3) Mentesül a pénzeszköz megfizetése alól azon felhasználó (vagy jogutódja), aki (amely)
a) az együttmőködı földgázhálózathoz új felhasználási helyen keresztül elsı alkalommal csatlakozik, sem
ı, sem jogelıdje ezt megelızıen más felhasználási helyen keresztül az együttmőködı földgázhálózathoz nem
csatlakozott, és a földgázfelhasználást 2009. június 30-t követıen kezdi meg, vagy
b) az együttmőködı földgázhálózathoz új felhasználási helyen keresztül csatlakozik, amely felhasználási
helyen a földgázfelhasználást 2009. június 30-t követıen kezdi meg, valamint az ezen felhasználási helyen
felhasznált földgáz mennyisége az ezt megelızıen már használt felhasználási helyen a megelızı gázévben
felhasznált összes földgázmennyiségen felül jelentkezik, vagy
c) a földgáz közüzemi szolgáltatásból feljogosított fogyasztóként legkésıbb 2005. július 1-gyel kilépett, és
ettıl a naptól kezdve kizárólag a hatósági árképzés hatálya alá nem tartozó földgáz-kereskedelem keretében
vásárol földgázt.
(4) A (3) bekezdés szerint mentesülı felhasználó (vagy jogutódja) részére kiszámlázott földgáz-értékesítést
a (2) bekezdés szerinti összesítés során nem kell figyelembe venni.
(5) A rendszerirányító havonta egy alkalommal számlát állít ki és nyújt be a kötelezett felé. A
rendszerirányító által kiállított számla nem minısül az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti
számlának, valamint adólevonásra nem jogosít.
(6) A számlát a rendszerirányító a tárgyhavi hiteles mennyiségi adatok alapján legkésıbb a tárgyhónapot
követı második hónap 1. munkanapjáig állítja ki.
(7) A számlában foglalt fizetési kötelezettséget a kötelezettnek a tárgyhónapot követı második hónap
utolsó napjáig - ha ez nem banki nap, akkor a tárgyhónapot követı második hónap utolsó napját követı banki
napon - kell teljesíteni.
(8) A rendszerirányító a számlát úgy állítja ki, hogy a kötelezett a számlát a fizetési kötelezettségnek a
számlában feltüntetett esedékessége idıpontját legalább öt munkanappal megelızıen kézhez vehesse.
(9) A számlákra vonatkozó kifogásokat a számla kézhezvételétıl számított 4 munkanapon belül lehet a
rendszerirányítóval közölni. A számlára vonatkozó kifogás esetén a nem vitatott részek esedékessége nem
változik.
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5. § (1) Az elkülönített számláról kifizetés kizárólag az elkülönített számlára befolyt pénzösszeg erejéig
teljesíthetı.
(2) A rendszerirányító az elkülönített számlára történt befizetésbıl származó pénzösszeg terhére a
kötelezettek számára elıírt fizetési határidı lejártát követı 5 munkanapon belül köteles a befolyt összeget a
nagykereskedı részére kifizetni.
(3) A rendszerirányító az (1) bekezdés szerinti pénzösszeg
a) 91%-át az E.ON Földgáz Trade Földgázkereskedı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság vagy
jogutódja,
b) 9%-át a TIGÁZ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság vagy jogutódja
részére forintra kerekítve fizeti ki.
6. § (1) A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) havonta ellenırzi a GET 138/A. § (1)
bekezdésében foglaltak szerinti, az elkülönített számlára történt befizetésbıl származó pénzösszeg
mértékének alakulását és a kifizetés teljesítését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenırzés elvégzéséhez
a) a rendszerirányító az elkülönített számla kezelésére és az elkülönített számla pénzforgalmára,
b) a kötelezett a pénzeszköz megfizetésére vonatkozó kötelezettségét megalapozó földgáz-értékesítésére
vagy -vásárlására, ennek keretén belül különösen a (3) bekezdés szerint mentesülı felhasználók részére
történı értékesítésre
vonatkozóan a Hivatal részére adatszolgáltatást nyújt.
(3) A 4. § (3) bekezdése szerint mentesülı felhasználók mentességének jogalapját a mentesség elsı
alkalommal történı érvényesítését követı 90 napon belül egyszeri alkalommal ellenırzi. Az ellenırzéshez a
mentesülı felhasználó a mentessége igazolására vonatkozóan a Hivatal részére adatszolgáltatást nyújt.
(4) A GET 138/A. § (1) bekezdése szerinti bevételi hiány fennálló mértékének a változását - a
rendszerirányító adatszolgáltatása alapján - a Hivatal állapítja meg.
(5) Ha az elkülönített számlán a GET 138/A. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi hiány
kiegyenlítését követıen az elkülönített számlára történt befizetések és az arról történt kifizetések egyenlege
pozitív, akkor az elkülönített számlán nyilvántartott maradvány pénzösszeget a rendszerirányítási díj
mérséklésére kell fordítani, és a rendszerhasználati díj mértékének meghatározásakor figyelembe kell venni.
7. § Ez a rendelet 2009. július 1-jén lép hatályba, és 2011. július 1-jén hatályát veszti.

Melléklet 27/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez
A pénzeszköz hımennyiség alapján meghatározott mértéke
Idıszak
2009. július 1. és 2009. szeptember 30. között
2009. október 1. és 2010. december 31. között

Ft/MJ
0,515
0,092

