
IRSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Kövér László
az Országgyű lés elnöke

V\AA'3'1. 6

ri(

	

°fi : 2013 ; s

Írásbeli kérdés

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 91 .§-a alapján kér-

dést kívánok feltenni

Németh Lászlóné
nemzeti fejlesztési miniszter asszonyna k

„Hogyan részesültek az olcsó gázból a fű tőerőművek?”

címmel .

Kérdésemre írásbeli választ kérek a Miniszter Asszonytól, azért t őle, mert e tárgykörben a Kormány

tagjai közül ő az illetékes .

Tisztelt Miniszter Asszony !

A 2011 . július 1-jével kezdődő és 2012 . június 30-ig tartó 2011/2012 . ún. gázévre a földgáz bizton-

sági készlet mértékéről, értékesítésérő l és visszapótlásáról szóló 13/2011 . (IV.7.) NFM rendelet (a

továbbiakban: Fbkr.) közvetlen hozzáférést biztosított az MVM-csoportba tartozó MVM Partner Zrt .

(a továbbiakban: MVMP) és az E .ON Földgáz Trade Zrt . (a továbbiakban: EFT) részére a HAG gáz-

vezeték kapacitásaihoz. A rendelet módosítása révén ugyanez megtörtént a 2012/2013 . és a

2013/2014 . gázévekre nézve is . A hatályos Fbkr. a 4. § (I) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározot t

célokra az MVMP és az EFT részére együttesen egyszeri 0,585 milliárd m 3 földgázt biztosít a föld-

gáz biztonsági készletből, melynek 2014. július 1-jei visszapótlása céljából a 6 . § alapján az MVMP-

t és az EFT-t a HAG illetve a Testvériség gázvezetéken éves szinten együttesen 2,9 (MVMP 2,2,

EFT 0,7) milliárd m3 kapacitás illeti meg . Az MVMP és az EFT Fbkr . szerinti határkeresztező kapa-



citáshoz való hozzáférési lehetősége lényegesen meghaladta a visszapótláshoz szükséges mennyisé-

get .

Az .Fbkr. megalkotásakor a kormányzat egyértelműen kommunikált üzenete volt, hogy az Ausztriá-

ban elérhető úgynevezett „spot” árakon olcsón beszerzett földgázt a határkeresztező aukció (és költ-

ség) kikerülésével Magyarországra hozza, és távfűtő erőműveknek, hőtermelőknek, egyetemes szol-

gáltatóknak, közintézményi felhasználóknak értékesítse .

Tekintettel arra, hogy – az egyébként piactorzító, de segítő szándékú – kormányzati intézkedés

eredményeiről nem áll rendelkezésre információ, valamint arra, hogy egyes távhőszolgáltatók műkö-

désének fenntartása érdekében a kormány 52 Mrd forintot költött e szolgáltatók támogatására, szük-

ségesnek tartom, hogy Miniszter Asszony mint a kormány energiapolitikáért és állami vagyongaz-

dálkodásért felel ős tagja, válaszoljon az alábbi kérdésekre:

1. Eljutott-e az olcsóbb forrásból származó gáz az MVMP-n és az EFT-n keresztül az Fbkr. sze-

rint célzott szereplőkhöz?

2. Az MVMP – élve az Fbkr. szerinti jogosultsággal mennyi földgázt értékesített közvetlenü l

a távhő- és kapcsoltan hőt termelő társaságoknak? Kérem, hogy válaszát gázévenkénti bon-

tásban összesítve szíveskedjen megadni !

3. Az MVMP mely távhő- és kapcsoltan hőt termelő társaságok részére értékesítette közvetlenül

az Fbkr. szerinti jogosultságával élve beszerzett földgázt? Kérem, hogy válaszát gázévenként i

bontásban összesítve szíveskedjen megadni !

4. Milyen távhő árcsökkenést eredményezett az egyes szolgáltatási területeken, hogy az MVM P

olcsóbb gázzal látta el a távhőtermelőket?

5. Az MVMP – élve az Fbkr. szerinti jogosultsággal – mennyi földgázt értékesített közintézmé-

nyi felhasználóknak a 2012/2013 . gázévben?

6. Értékesített-e az MVMP az Fbkr . szerinti jogosultságával élve beszerzett földgázt közintéz-

ményi felhasználónak, kapcsoltan termelő, távhőtermelő , illetve távhőszolgáltató társaságnak

nem minősülő társaságnak? Kérem, hogy válaszát gázévenkénti bontásban, a szerz ődéses

partnerek feltüntetésével szíveskedjen megadni !

7. Az MVMP milyen mértékben használta ki az Fbkr . 6. §-a szerint biztosított határkeresztező
kapacitás-lekötési jogot a 2011/2012 . és 2012/2013 . gázévben, illetve milyen mértékben ter-

vezi kihasználni a 2013/2014 . gázévben? Kérem, hogy válaszában szíveskedjen megjelölni,



hogy a lekötések a határkeresztező vezeték mosonmagyaróvári vagy beregdaróci betáplálás i

pontjára vonatkoznak !

Tisztelettel várom válaszát !

Budapest, 2013 . augusztus 23 .

Kovács Tibor

országgyűlési képviselő

MSZP
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