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Tisztelt Képviselő Úri

Az Országgyű lésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . §-ának (8) bekezdésében foglaltak
szerint a hozzám intézett „Miért vettek 6 milliárd köbméter tárolókapacitást, ha Onök
szerint a felére sincs szükség?' cím ű , K/13166 . számú írásbeli kérdésére az alább i
tájékoztatást adom :

Minden ország érdeke saját földgázellátása biztonságának növelése, amelyne k
megvalósításában kiemelt jelentősége van a földgáztárolók üzemeltetésének . A tárolók jelenleg
fontos kiegyenlítő szerepet látnak el a hazai földgázellátó-rendszerben, amelyet középtávon
akár regionálisan is betölthetnek majd. A kormány e célt a lakosság és az egész ország
ellátásbiztonságát garantáló, stratégiai fontosságú rendszerelemek megvásárlásával az állam i
szerepvállalás megerősítése útján kívánja szavatolni . Az MMBF Földgáztároló Zrt. álta l
üzemeltetett stratégiai földgáztároló köztulajdonba kerülése szintén az energiabiztonsá g
fokozását szolgálja .

A földgáz ágazati szabályozás értelmében a szabályozó hatóság, a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal (Hivatal) feladata, hogy a földgázellátás biztonságát figyelemmel
kísérje, a földgázforrással való ellátottságot ellenőrizze és ezek elégtelensége esetén
intézkedéseket tegyen . A tárolók töltöttségi szintje jelenleg 50 százalék körül alakul, azonban
felhívom Képviselő Úr figyelmét, hogy a Hivatal legutóbbi tájékoztatása alapján a betárol t
mennyiség szükség esetén több mint 40 napon át elegend ő az ország fogyasztási igényeinek
kielégítésére abban az esetben, ha az importforrásból származó földgázmennyiségek szállítás a
hosszabb időre teljes mértékben kiesik.

A földgázpiac fejlesztésének előfeltétele a megfelelő infrastrukturális összeköttetése k
megteremtése . Magyarország geográfiai adottságait tekintve ideális a regionális földgá z
elosztószerep betöltésére . Az ország infrastrukturális adottságai lehetővé teszik az Európá n
belüli és kívüli régiók összekötését, így hazánk fontos áthaladó pont lehet a keleti és dél i
irányból érkező földgázmennyiségeknek az Európai Unió tagállamai irányába történő
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továbbításában. Ezt erősíti, hogy a szomszédos országokkal való hiányzó
infrastruktúrafejlesztések jó ütemben haladnak, tovább erősítve az Európai Unió integrál t
energiapiaci elképzeléseit . Azonban a regionális elosztószerep betöltéséhez a szállítóvezetéke k
fejlesztése mellett a földgáztároló rendszer kapacitásainak kiegyenlítő szerepe is fontos, mivel a
földgáztárolók a napi kereskedelmi folyamatokat elősegítve javítják a rendszeregyensúlyt, é s
ezzel jelentős mértékben hozzájárulhatnak az ellátásbiztonság fenntartásához .

A fentiek is mutatják, hogy a tárolói kapacitások hozzájárulnak az országunkat érintő regionális
piaci elképzelések megvalósulásához, erősítik a hosszú-távú régiós elosztó közpon t
elképzelést, továbbá a hazai ellátás biztonságát garantáló kapacitások feletti, ki nem használ t
kapacitások értékesítésével nagyobb piaci likviditás érhet ő el .

Az, hogy a tárolók jelenleg nincsenek teljesen feltöltve, nem jelenti azt, hogy – különösen a
földgázfelhasználás újbóli növekedése vagy új iparági befektetések esetén – ne lenne fonto s
érték, stratégiai előny a gáztárolók nemzeti tulajdonban történ ő működtetése. A tároló i
kapacitások megléte bármilyen, a térségünket érintő potenciális földgáz tranzitvezeték esetében
számunkra kedvezően befolyásolhatja a befektet ő i döntéseket . Egy vezeték megépítése
további üzleti lehetőséget jelenthet, a hazai földgáztárolók növekvő kihasználtságát, és ezze l
értéknövekedését eredményezheti .

Kérem, hogy válaszomat szíveskedjen elfogadni .

Budapest, 2013 . december „M .„
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