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Napirendi javaslat  

 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/3116. szám)   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: A napirendi pontot a bizottság akkor tárgyalja, ha az előterjesztő 
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtása esetén a HHSZ 46. § 
(1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be.)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Köszöntöm képviselőtársaimat és mindenkit, aki jelen van a 
bizottsági ülésen. Az ülést megnyitom. 

A helyettesítési rendet ismertetem. Eszerint Bárándy Gergely alelnök úrnak 
Harangozó Tamás képviselő úr; Rubovszky György képviselő úrnak Vejkey Imre 
képviselő úr; Vécsey László képviselő úrnak Tapolczai Gergely képviselő úr; B. Nagy 
László képviselő úrnak Ágh Péter képviselő úr, Hadházy Sándor képviselő úrnak 
pedig Galambos Dénes képviselő úr adott a mai ülésre eseti képviseleti megbízást. 
Megállapítom, hogy ezzel a bizottság határozatképes. 

A napirend előtti felvetés 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a napirendben azért következett be 
változás, és azért maradt csupán a földgázellátásról szóló 2008. XL. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat vitája a mai napirenden, mert a kiskereskedelmi 
szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmával összefüggésben történő 
törvénymódosítás során a kormány még bizonyos döntéseket nem hozott meg, ezért 
nem tudunk most dönteni az előterjesztésről. 

A Paksi Atomerőmű ügyében pedig, miután most érkezett meg délután az a 
módosító indítvány, amelyet a kormány benyújtani szándékozik, ezért azt a saját 
ügyrendünk értelmében csak a holnapi ülésen tudjuk tárgyalni, mert ez ad 
lehetőséget a vitára való felkészülésre. 

Így aztán egy napirendi pont maradt. Kérem képviselőtársaimat, hogy az így 
most kiosztott napirendről szavazzunk! (Jelzésre:) Még a napirendről történő 
szavazás előtt kér szót Tukacs képviselő úr. Parancsoljon! 

 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. A napirenddel 

kapcsolatban szeretnék feltenni néhány kérdést, ugyanis mindannyian láttuk, hogy 
elég kalandosan szerveződött ez a két bizottsági ülés az elmúlt napon és azóta is. A 
kormány indoklása érdekelne vagy - hogy is mondjam csak - elmaradt feladatai 
érdekelnének a vasárnapi nyitva tartás ügyében. Ugyanis nem teljesen világos nekem, 
hogy egy december közepén beadott javaslathoz a tegnapi napon ugyanattól az 
előterjesztőtől megérkezik még egy javaslat, ami valamiért bizonyára benyújtásra 
kerül, tárgyalásra nem kerül, majd utána lekerül napirendről. A problémám ezzel az 
egésszel az, hogy két hét van a vasárnapi nyitva tartás beindulásáig, tehát azért 
annyira sok idő nincs arra, hogy, mondjuk, felkészüljenek arra, hogy kinek lesz 
például munkával töltött vasárnapja az egyes helyeken. Most nem sorolom ennek a 
problémáit, hogy az idő rövidsége milyen nehézségeket fog okozni majd a 
munkahelyeken. Ez lenne az egyik. 

A másik. Elnök úr, mi szorgalmasan itt vagyunk szocialista képviselőkként a 
bizottsági ülésen, de nem merült fel az a lehetőség, hogy mondjuk, akár egy napra is 
lehetne csoportosítani a bizottság ülését, ha már így alakult, tehát valamivel jobban 
gazdálkodni az idővel? Hiszen eléggé kaotikusan szerveződnek a bizottság napirendjei 
is meg most már az ülései is így a csütörtök-péntekkel kapcsolatban. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mi is elég szép létszámmal itt vagyunk. Azt tudom 

mondani, hogy természetesen mindannyian a kormánytól függünk… (Közbeszólások 
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az MSZP-s képviselők részéről: Na! Mi nem! - Derültség.) - azt majd meglátjuk - , de 
ha a holnapi ülésnek lett volna hét vagy nyolc napirendi pontja, mert eredetileg ez úgy 
nézett ki, hogy hét napirendi pontja minden további nélkül lehet, akkor ez azzal járt 
volna együtt, hogy nekünk tizenegyig, fél tizenkettőig be kellett volna fejezni az ülést 
annak érdekében, hogy az összegző módosító indítványt benyújthassuk, és hogy a 
frakcióknak egy minimális időt még hagyjunk arra, hogy a kikérésre rendelkezésre 
álló kétórás határidőt be tudják tartani. Tehát egész egyszerűen, ha a hét elején azt a 
döntést hoztuk volna meg vagy hoztam volna meg, hogy mindent péntek délelőttre 
teszünk, és mondjuk, kilenckor elkezdtük volna az ülést, akkor viszont minden vitát le 
kellett volna záratni fél óra után vagy kevesebb mint fél óra után hét napirendi pont 
esetén. 

Ezt követően meg valóban változott a helyzet, és mostanra a mai három 
napirendi pontból egy lett. De sajnos ilyen tekintetben, akár tetszik a szocialista 
képviselőknek, akár nem, ők is a kormánytól függnek, nem csak mi, tehát nem 
tudtam azzal számolni, hogy a végén a mai háromból egy napirendi pont marad, és 
holnapra pedig - azt hiszem - négy lesz összesen Pakssal. Ez volt az oka ennek.  

Tehát a jövőben is szeretném a pénteki üléseket elkerülni, mert az lenne jó, ha 
a csütörtöknél tudnánk maradni, de természetesen azért a bizottság a kormányzati 
döntéshozatalban is partner kell hogy legyen, ezért nem tudok mást tenni, ha a 
kormány nem nyújtja be időben a módosító javaslatot - és szerdán fél ötig azért nem 
tudja benyújtani -, akkor a közösen elfogadott és egyhangúlag elfogadott ügyrendhez 
ragaszkodva csak péntekre tudom kitűzni az ülést. 

Van-e további észrevétel? (Jelzésre:) Képviselő úr, parancsoljon! 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Elnök úr, a világért nem szeretném, hogy ha a 

csütörtöki, pénteki vagy szerdai vagy akár vasárnapi ülésezésről folyna itt a szó, mert 
természetesen mindenki eljön, amikor ülés van; engem nagyon érdekelne ez a hétvégi 
nyitva tartásos napirend, hogy ebben mi volt az érdemi indoklás.  

 
ELNÖK: Csak azt tudom jelezni képviselő úrnak, hogy e tekintetben a kormány 

nincs jelen, és ezzel kapcsolatos indítványt pedig nem tett, ezért majd ezt abban a 
vitában, amikor ezt megtárgyaljuk, nyilván a szocialista frakció a felkészülési időre 
vagy annak hiányára tekintettel észrevételezni fogja.  

A napirend elfogadása 

Most akkor ezekre tekintettel kérem képviselőtársaimat, szavazzunk a 
napirendről! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Huszonkét igen szavazat. Ki az, aki 
nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Öt 
tartózkodás mellett a bizottság a napirendet elfogadta. (Jelzésre:) Hat tartózkodás 
mellett a bizottság a napirendet elfogadta.  

Ennek megfelelően most a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 
módosításáról szóló T/3116. számú törvényjavaslat vitáját kezdjük meg. Megadom a 
szót a kormány képviseletében államtitkár úrnak, akit köszöntök is.  

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló 
T/3116. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az előttünk levő törvényjavaslat 
alapvetően egy európai normának az átvételét jelenti, az úgynevezett network kódos 
EU-s rendeletnek az adaptálását. E tekintetben a Gazdasági bizottság lefolytatta a 
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részletes vitát, és benyújtott egy bizottsági módosító javaslatot, amelyet most a 
Törvényalkotási bizottság vitat meg, és reményeim szerint fogad el. 

A törvényjavaslattal kapcsolatban az Országgyűlésben érdemi, tehát a 
törvényjavaslat tartalmát érintő érdemi vitatás, ellenvélemény nem hangzott el.  

Igazából ez egy szakmai jellegű törvényjavaslat. Szolgálja a földgáz-
kereskedelem és a földgázszállítás transzparenciáját, átláthatóságát, és szolgálja a 
piaci üzleti érdekeket is, összhangban az európai jogalkotás normáival. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a vita tárgya egyfelől a Gazdasági bizottság 

által benyújtott 15 pontból álló módosítás, illetve a Törvényalkotási bizottság 1. 
számmal jelzett módosítási szándéka. Államtitkár urat ez utóbbiról kérdezem, tehát 
arról, hogy a kormány a módosítási szándékot támogatja-e.  

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Az 

előterjesztő támogatja a módosítási szándékot.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor együtt, egységesen nyitom meg a vitát a 

módosítási szándékra, illetve a Gazdasági bizottság módosító indítványaira. Ki kíván 
felszólalni? Parancsoljon, képviselő úr!  

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm szépen. Heves vitára készültem, de 
ezek szerint az általunk kezdeményezett módosító javaslatot a kormány támogatja, és 
nyilván a bizottság is így fog szavazni. (Dr. Aradszki András: Nem.) De.  

 
ELNÖK: A képviselők szabadok. De parancsoljon!  
 
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Államtitkár úr azt mondta, hogy támogatja, és 

egyben fogunk erről vitázni és szavazni. Azért szeretném elmondani és röviden 
indokolni ezt a javaslatot.  

Az eredeti törvényjavaslat alapján az ukrán és a szerb határkeresztező 
pontokon történő kapacitáslekötésre a főszabálytól eltérő szabályokat kellene 
alkalmazni, amit a Magyar Energetikai és Közmű-felügyeleti Hivatal állapít majd meg 
rendeletben. Ennek a módosító javaslatnak az a lényege, hogy ne tegyen különbséget 
az alapjavaslat a két határkeresztező pontnál a kapacitáslekötésre, hanem egységes 
szabályozás alakuljon ki - hiszen a HAG-vezetéken 2011 óta folytatott gyakorlat, ami 
jogszabály-alkotással és NVM segédlettel egy gázoffshore-bizniszt hozott létre a 
Garancsi István által is tulajdonolt a MET Zrt.-nél -, ne fordulhasson elő, hogy ez a 
tevékenység esetleg áttevődik a keleti határszélre. Ez a javaslat lényege, és örülök 
neki, hogy államtitkár úr ezt támogatja.  

A módosító javaslat 3. pontja pedig egy pontosító jellegű javaslatot tartalmaz. 
Ennyit a saját javaslatról.  

A Gazdasági bizottság javaslatával kapcsolatban viszont szeretnék egy kérdést 
megfogalmazni. A módosító javaslat egyik érdemi pontja arról szól, hogy a szállítási 
rendszer-üzemeltető megszakítható kapacitást nem csak akkor lehet felajánlani, ha a 
nem megszakítható kapacitás teljes mértékben lekötésre kerül, hanem akkor is, ha a 
kapacitástermékenként lekötésre kerülteket ugyancsak a hivatal rendelete szerinti 
mértékben lehet felhasználni. Viszont maga az alaptörvény, a gáztörvény 132. § 28. 
pontja a kormány hatáskörébe utalja a kapacitáslekötés részletes szabályainak 
rendeletben történő megalkotását. Tehát elvileg az energiahivatalnak ilyen 
rendeletalkotási jogosítványa nincs.  
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Azt szeretném megkérdezni, hogy milyen felhatalmazás alapján fog a hivatal 
rendeletet alkotni ebben a tárgykörben. Ha most kapok megnyugtató választ, akkor 
nincs probléma, de ha nem kapok, akkor itt koherenciazavar állhat fenn a 
törvényben, hiszen a hivatal olyan felhatalmazás nélkül kapna rendeletalkotási 
lehetőséget, amit maga a törvény a kormány hatáskörébe utal. Erre szeretnék választ 
kapni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további észrevétel, kérdés? (Nincs 

jelentkező.) Ha nincs, megadom a szót államtitkár úrnak.  
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztázandó a helyzetet: az előterjesztésemben a 
kormányálláspont a Gazdasági bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslatára és 
a TAB módosító javaslatára vonatkozott, és nem a most elénk került, Tóth Bertalan 
képviselő úr által benyújtott javaslatokra. Ezeket a kormány nem támogatja, 
elsősorban azzal az indokkal, hogy az nem EU-tagállami földgázszállító rendszerhez 
való határkeresztező vezeték betáplálási vagy kiadási pontja vonatkozásában a MEH 
elnökének van egy rendeletalkotási, azaz jogszabály-alkotási joga. Ez a javasolt 
módosítás törölné a hivatal elnökének ezt a rendeletalkotási jogát, és az ilyen jog 
hiánya alkalmat adhatna diszkriminatív, egyes piaci szereplőket versenyelőnyhöz 
juttató szabályozási rendszer kialakítására. Ettől akarunk mi eltérni azáltal, hogy a 
hivatal elnökének jogszabályban biztosított jogát ebben a kérdésben is rendelkezésére 
bocsátjuk, azaz rendeletet tud alkotni.  

A másik javaslattal, a mérővel kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy 
alapvetően a felhasználó érdekében, a felhasználó egyetértésével kerül felszerelésre a 
költségesebb eszköz, így az ebből eredő többletköltség is a felhasználót kell terhelje. A 
költségesebb mérő esetlegesen azért kerül felszerelésre, hogy a felhasználás során a 
kereskedő pontosabb képet kapjon a valós fogyasztásról, miáltal a 
kapacitásgazdálkodásában költséget tud megtakarítani vagy hatékonyabb 
energiafelhasználást tud elérni, ami szintén költségcsökkenéssel jár a felhasználó 
számára. A kereskedő a saját költségére semmiképpen sem fog ilyen kéréssel előállni, 
amennyiben ezt a saját költségére kérné, akkor a felszerelésből eredő többletköltséget 
beárazná a díjaiba, tehát végső soron a felhasználóval fizettetné meg, továbbá a 
kereskedő által finanszírozott költségesebb mérőberendezés esetén a felhasználó 
általi kereskedőváltáskor nem térülne meg a régi kereskedőnek a költségesebb 
mérőcsere, így végső soron senki nem járna jól a módosító javaslat elfogadásával.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, hogy az eljárási kérdéseket egyértelműen 

tisztáztuk. Államtitkár urat azért nem kérdeztem a Gazdasági bizottság által 
benyújtott módosító javaslatokról, mert erről a kormány nyilatkozott. Ezért is 
tárgyalhatjuk most az egészet, hiszen a kormány a házszabály 46. § (1) bekezdés c) 
pontja szerinti nyilatkozatot tett, ami azt jelenti, hogy nem tesz előterjesztői 
nyilatkozatot. Itt van előttem L. Simon államtitkár úrnak az ezzel kapcsolatos 
nyilatkozata.  

A módosítási szándék pedig, amit ezek szerint a kormány tartalmilag - ahogy 
államtitkár úr mondta - nem támogat, a Szocialista Párt módosító javaslata, de 
miután ezt a bizottság a házszabály szerint módosítási szándékként kell idehozza a 
bizottság felé, ezért ez ebben a formában van itt. De ha jól értem, ezt nem támogatja a 
kormány.  
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DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Ezt 
nem támogatja a kormány.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tartalmilag meg a Gazdasági bizottság 

módosítóiról államtitkár úr nyilatkozott. Ugyanakkor ott előterjesztői nyilatkozatot a 
kormány nem tett.  

Van-e további hozzászólási szándék? Parancsoljon, képviselő úr!  
 
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm szépen. Köszönöm elnök úrnak, 

hogy tisztázta a módosító javaslatok mikéntjét. Ezek szerint, amit benyújtottunk, a 
Törvényalkotási bizottság módosító javaslatát a kormány nem támogatja. Most már 
így egyértelmű.  

Viszont a Gazdasági bizottság által benyújtott módosító javaslattal 
kapcsolatban nem tudok egyetérteni. Szeretném kérni államtitkár urat, hogy a 
jogalkotási törvény alapján, amely előírja, hogy meg kell határozni, hogy egy-egy 
állami szerv - jelen esetben az energiahivatal - milyen ügykörökben, tárgykörökben 
hozhat rendeletet, nem találtuk a gáztörvényben az energiahivatal számára 
megfogalmazott rendeletalkotási lehetőségek között ezt a megjegyzést.  

Sőt, a kapacitáslekötéssel kapcsolatban a gáztörvény kifejezetten a kormány 
hatáskörébe utalja, tehát az energiahivatal rendeletalkotási lehetőségei között nincs 
felsorolva, hogy ebben ő rendeletet alkothat. Igen, alkothat rendeletet az 
energiahivatal azokban a tárgykörökben, amelyeket a törvény felsorol. Tehát 
szeretném kérni, hogy jelölje meg akkor azt a jogszabályhelyet, amely alapján az 
energiahivatal ebben a tárgykörben hozhat rendeletet; és hogy akkor ez 
ellentmondásban van-e a törvény azon szakaszával, amely a kormány hatáskörébe 
utalja ezt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úrnak megadom a szót, parancsoljon! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Miután az elején a felvezetőben elmondtam, ez egy európai uniós normarendszernek 
az adaptálása, és a 984/2013-as európai bizottsági rendelet azt írja - a rendszer-
összeköttetési pontokra vonatkozik ez a rendelet -: az érintett nemzeti szabályozó 
hatóság döntésétől függően alkalmazható tovább a harmadik ország felől való 
betáplálási pontokra és a harmadik országok felé való kiadási pontokra ez a rendelet. 
Esetünkben ez az a rendelkezés, ami alapján rendeletalkotási jogot az új, elfogadandó 
törvényjavaslat alapján biztosítunk a hivatalnak. Tehát nincs jogi összeütközés. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólási szándék? (Nincs 

jelzés.) Ha nincsen, akkor kérem a bizottság tagjait, hogy a Gazdasági bizottság 
módosító javaslatairól szavazzunk először. 

Ki támogatja ezeket a módosító javaslatokat? (Szavazás.) Huszonhárom igen 
szavazat. Ki nem támogatja? Hat darab nem szavazat. Kérdezem, hogy ki az, aki a 
Szocialista Párt által előterjesztett törvényalkotási bizottsági módosítási szándék 
elfogadását támogatja. (Szavazás.) Hat igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Huszonkét nem szavazat. Kérdezem, hogy ki az, aki tartózkodik. 
(Szavazás.) Egy tartózkodás mellett a bizottság a módosítási szándék elfogadását 
nem támogatta. 

Összegző módosító javaslat és összegző jelentés elfogadására kerül sor. 
Kérdezem, hogy ki az, aki ezeket támogatja. (Szavazás.) Huszonkét igen szavazat. Ki 
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az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hat nem szavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
Egy tartózkodás mellett a bizottság az összegző módosító javaslatot és összegző 
jelentést elfogadta. 

Bizottsági előadónak Salacz László képviselőtársunkat javaslom. Kérdezem, ki 
az, aki az ő előadói kinevezését támogatja. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
egyhangúlag támogattuk. 

Bejelentem, hogy Tuzson Bence képviselő úrnak adott Nyitrai Zsolt képviselő 
úr helyettesítésre megbízást. 

Kisebbségi előadót a Szocialista Párt állít-e? (Jelzésre:) Tóth Bertalan 
képviselő úr akkor a kisebbségi előadó. 

Az ülés berekesztése 

Ezzel minden kötelezettségünknek eleget tettünk. Államtitkár úrnak köszönöm 
a részvételt, képviselőtársaimnak is köszönöm a bizottsági részvételt, az ülést 
berekesztem. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja:17 óra 23 perc)  

  

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó, Baloghné Hegedűs Éva, Soós Ferenc  

 


