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Tisztelt Elnök Asszony!

Írásbeli kérdés

„Tervezi-e a Gazdasági és Közlekedési Miniszter a gázár kompenzáció
rendszerének megváltoztatását?" címmel a Házszabály 91 .§-a alapján írásbeli
kérdést kívánok benyújtani Csillag István gazdasági és közlekedési miniszterhez . A
kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter úr!

A jelenleg érvényben lévő törvény szerint a gázár kompenzációra fordítható összeg
forrása a hazai földgáztermelők - döntően a MOL Rt . - befizetéseiből származnak,
egyfajta „plusz" bányajáradék formájában . A földgáztermelőknek be kell tehát fizetni
a hazai termelésű földgáz költsége és a földgáz világpiaci ára közötti különbséget . Bár
a gázár kompenzáció megvalósításának módját elég sok jogos bírálat érte, a befizetés
elvi alapjának helyességét senki sem vitatta . Ugyanakkor a törvény sajnos
megalapozatlanul évről-évre indokolatlan mértékben engedi meg a
földgáztermelőknek a kitermelés elismert költségének növelését, ami azt eredményezi,
hogy csökken a kompenzációra fordítható összeg nagysága. Tudomásom szerint ezt a
problémát az ön tárcája is érzékelte ezért különböző megoldási javaslatokon dolgozik .
Ha ismereteim nem csalnak, akkor az egyik megoldási javaslat az lenne, hogy a MOL
Rt. gázüzletágában képződő, az elismert nyereségen felüli hasznot (egyszerűség
kedvéért nevezzük extraprofitnak) kellene a MOL Rt .-nek befizetnie a kompenzációs
alapba, és így maradhatna szinten, vagy nőhetne a kompenzációra fordítható összeg .
Mindezzel kapcsolatban az alábbi kérdéseket intézem miniszter úrhoz :

1 .) Támogatja-e miniszter úr, a fent vázolt elképzelést?
2.) Világos-e miniszter úr számára, hogy az „extraprofit" képződésének alapja a

hazai vállalkozások, óvodák, iskolák, és lakossági fogyasztók a szükségesnél
nagyobb befizetéseiből származik, magyarul a fogyasztók egy része
finanszírozná a fogyasztók másik részét . Ön miniszter úr, rendszeresen az
elvszerűséget hangsúlyozza . Ön szerint elvszerű-e ez a megoldás?



3 .) Nem tartaná-e helyesebbnek miniszter úr inkább a hazai termelés elismert
költségeire vonatkozó rendelkezések felülvizsgálatával helyreállítani a
kompenzációs alap egyensúlyát?

4 .) Tervezi-e a kormány a gáztörvénynek az Európai Uniós előírásoknak való
megfeleltetésen túlmutató módosítását?

Várom válaszát .

Budapest, 2004 . szeptember 15 .
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