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Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Mi lesz a gázárakkal?" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Dr .
Csillag István gazdasági és közlekedési miniszterhez . A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter úr!

A Medgyessy Kormány hivatalba lépése óta drasztikusan megemelkedett a földgáz fogyasztói
ára. Az áremelés mértéke meghaladja a 40%-ot. Nemrégiben napvilágot látott a közüzemi
nagykereskedőnél 2004 . első negyedévében képződött nyereség . Ennek a nyereségnek oka
nyilvánvalóan a megemelt gázárakban keresendő . A nyereség mértéke - több mint 30 Mrd Ft
- még a MOL vezetőit is meglepte, hiszen az összeg nagysága a duplája az általuk
tervezettnek. A Földgázellátásról szóló 2003 évi törvény a hatósági ármegállapítás kapcsán az
alábbi rendelkezéseket tartalmazza :

A hatósági árnak, díjnak tartalmaznia kell az indokoltan befektetett eszközök és a hatékonyan
működő engedélyesek költségeinek megtérülését, valamint a tartós működéshez szükséges nyereséget .

Az árak, díjak megállapításánál figyelembe kell venni a gazdaságpolitikai, energetikai, az
ellátás-biztonsági, a környezetvédelmi és nemzetközi gazdasági követelményeket, tényezőket .

Az árszabályozás ösztönözzön - az együttműködő földgázrendszer sajátosságait figyelembe
véve - a biztonságos és legkisebb költségű gázellátásra, a termelő, tároló, szállító és elosztó
kapacitások, valamint a beszerzési források hatékony igénybevételére .
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Kérdés

Az említett tényadatok nyilvánvalóan nem felelnek meg a törvény rendelkezéseinek, ezért
kérdezem Miniszter Urat, hogy :

1) Mikor számíthatnak a fogyasztók gázár csökkentésre?
2 .) Mekkora a gázár kompenzációra ez évben elkülönített összeg?
3.) Elégséges lesz-e a tervezett forrás a jelenlegi kompenzációra?
4 .) Tervezi-e a kormány a kompenzáció mértékének növelését?
5 .) Mikor tárgyalja a kormány a 2005 . évre vonatkozó gázárakról szóló rendelet

előkészítését? Milyen fázisban van ez jelenleg a minisztériumban? Szükségesnek látja-
e Miniszter Úr a gázárak további emelését?

Budapest, 2004 . május 27 .
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