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Tisztelt Képvisel ő Úr!

Az Országgyű lésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdésében foglalta k
szerint a hozzám intézett „Hogyan részesültek az olcsó gázból a fű tőerőművek?”
cím ű , K/11978 . számú írásbeli kérdésére az alábbi tájékoztatást adom :

A Képviselő Úr által feltett kérdések megválaszolásához szükséges adatok jelent ős
része a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál (MEKH) található meg,
amely a Magyar Energetikai és Közm ű-szabályozási Hivatalról szóló 2013, évi XXI1 .
törvény alapján kizárólag jogszabálynak alárendelt, önálló szabályozó szerv, eljárá s
lefolytatására kötelezni nem lehet . A MEKH által adott tájékoztatás alapján a
kérdésben foglalt számos adat üzleti titkot képez, így azokról tájékoztatás nem adható .

Az MVM Partner Zrt. (MVMP) a földgáz biztonsági készlet mértékérő l, értékesítésérő l
és visszapótlásáról szóló 13/2011 . (IV. 7.) NFM rendeletben (Fbkr .) foglaltak szerin t
részben közvetlenül célzott végfelhasználóknak, részben az azokat ellátó, a
megvásárolt földgáz jogszabályi célnak megfelelő felhasználását szerződésben vállal ó
kereskedőknek értékesített földgázt az alábbiak szerint .

A 201112012-es gázév

Az MVMP az Fbkr .-nek megfelelően és a Magyar Villamos Művek Zrt . (MVM Zrt . )
31/2011 . (IV.29 .) számú közgyű lési határozata alapján kiadott 50/2011 . (IV29 .) alapító i
határozatban foglaltak szerint, 2011 . május 25-én hirdette meg nyílt ajánlatát a
távhőtermelő és kapcsoltan hőtermelő társaságok részére .
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Az MVMP az Fbkr, alapján 2011 . április 30-án 6,8 millió GJ (mintegy 200 millió m3), a
Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (a továbbiakban: Szövetség)
tulajdonában lévő tárolói földgázt vásárolt.

Az MVMP 2012. október és november hónap folyamán több potenciáli s
földgázkereskedővel is tárgyalt a tárolói földgázkészlet és a hozzá kapcsolódó tároló i
kapacitások, valamint szállítóvezetéki belépési kapacitás értékesítésér ő l . A kereskedők
vállalták, hogy a tárolói földgázkészlet megvásárlása esetén szerz ődést kötnek a
megvásárolt készletmennyiség távhő termelők részére történ ő továbbértékesítésére, íg y
teljesül az Fbkr.-ben elő írt kötelezettség .

Partner Szerződött éves volumen (m3 )

Végfelhasználók (közvetlen) M 107,2 millió

Kereskedők (közvetett) - 94,3 millió

A 201212013-as gázév

Az MVMP az Fbkr. módosítása alapján 2012 . március 14-én 3,4 millió GJ (mintegy 100
millió m3), a Szövetség tulajdonában lév ő tárolói földgázt vásárolt . Az Fbkr.-ben
foglaltak alapján a megvásárolt tárolói földgázkészletet, valamint a lekötött belépés i
kapacitáson importált földgáz egy részét az MVMP - a kormányzati szándékna k
megfelelően - a távhő termelő és kapcsoltan hőtermelő társaságok, valamint a
közintézmények ellátásbiztonságának növelése céljából, nyílt formában ajánlotta fe l
közvetlenül a felhasználóknak, valamint közvetett módon az őket ellátó kereskedőknek .

Az MVMP honlapján közzétett nyílt eljárás során jogszabályi kötelezettsége t
meghaladó mértékben ajánlott fel földgázt a távh ő termelő és kapcsoltan hőtermel ő
társaságok, a közintézményi felhasználók, illetve az e szegmenseket kiszolgál ó
kereskedők számára . A nyílt ajánlat eredményeként az MVMP mintegy 287 millió m3
földgázt értékesített a 201212013-as gázévre, amelybő l 45 millió m3-t közintézmény i
felhasználókat ellátó keresked ők, 242 millió m3-t pedig a távhőtermelők, illetve az őket
ellátó kereskedők vásároltak meg .

A nyílt ajánlat keretében szerződött és átvett mennyiségeket az alábbi táblázat foglalja
össze :

Partner Szerződött éves volumen (m3)

Végfelhasználók (közvetlen) - 111,6 millió

Kereskedők (közvetett) - 176,3 millió

Összesen : - 287,9 millió
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A 201312014-es gázév

2013. április 30-án az MVMP megjelentette honlapján a 2013-2014-es gázévr e
vonatkozó, a távhő termelő és kapcsoltan hőtermelő társaságok, valamint az azokat
ellátó földgáz-kereskedelmi engedélyes társaságok ellátásbiztonsága érdekébe n
meghirdetett nyílt ajánlatot .

Az eljárásrendben meghirdetett határid ő ig senki nem intézett kérdést az MVMP-he z
sem az allokációs eljárásrenddel, sem a termékekkel kapcsolatban . A nyílt ajánlatra a
beadási határidő 2013. május 10-e volt, amely határidő ig ajánlat nem érkezett . Ezt
követően 2013 . május 14-én az MVMP honlapján tájékoztatta ügyfeleit, hogy a
távhő termelő és kapcsoltan hőtermelő társaságok valamint az azokat ellátó földgáz -
kereskedelmi engedélyes társaságok ellátásbiztonsága érdekében meghirdetett ,
201312014-es gázévre vonatkozó nyílt ajánlat a zsinór, a profil és a teljes ellátás alap ú
termékek esetében eredménytelenül zárult .

Összességében elmondható, hogy az MVMP nyílt ajánlati felhívásain, illetv e
tárgyalásos úton a távh őtermelő és kapcsoltan hő termelő társaságok, valamint a
közintézmények ellátásbiztonságának növelése céljából közvetlenül vagy közvetv e
értékesített, kedvező árú földgázforrás megjelenése minden gázévben jelent ős
árleszorító hatással volt a piacra . A nyílt ajánlat gázévrő l gázévre csökkenő felajánlási
ára mutatja, hogy a piac minden szegmense, különös tekintettel a távh ő termelő és
kapcsoltan h ő termelő társaságok beszerzési árszintje a kérdéses időszakban
jelentősen csökkent .

Az MVMP a 201212013-as gázévre 45 millió m 3 földgázt értékesített a közintézmény i
felhasználókat ellátó kereskedők számára .

Az MVMP egyik érintett gázévben sem értékesített a Szövetségt ő l beszerzett tároló i
földgázt közintézményi felhasználónak, kapcsoltan termelő , távh őtermel ő , illetve
távhőszolgáltató társaságnak nem min ősülő társaságnak .

Kérem, hogy válaszomat szíveskedjék elfogadni .

Budapest, 2013. szeptember „ 10 „

Üdvözlettel :
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