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Helyben

A Házszabály 94.§ (1) bekezdése és a 102. § (1) bekezdése alapján a földgázellátásról
szóló 2003, évi XUI törvény módosításáról szóló T/15819 . számú törvényjavaslathoz - a
T/15819/67 . számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15819/70 . számú bizottsági ajánlás
101 . pont) kapcsolódva - a következő

kapcsolódó módosító javaslatot
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 30. §-ának az alábbi módosítását javaso juk.
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30 . §

Kapcsolódó módosító javaslat

E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a GET 31 . §-ának (2) bekezdése,
[33 . §-ának (7)-(10) bekezdése,] 36. §-ának (1) bekezdése, [55 . §-ának n) pontja,] 56. §-a
(2) bekezdésének k) pontja és 85 . §-ának (1), (3) és (5) bekezdése.

Indokolás

A hatályos gáztörvény miniszteri indoklása szerint a 33 . § rendelkezéseinek törvénybe
iktatását az tette szükségessé, hogy a piacnyitás következtében megváltozott körülmények
miatt a hosszú távra megkötött szerződések a versenypiacon hátrányokat eredményezhetnek
bizonyos piaci szereplőknél . Ezeknek a hátrányoknak az ellensúlyozására kerültek a
törvénybe a befagyott költségek kezelésére szolgáló pénzügyi alapot megteremtő szabályok .
Ebből az alapból a közüzemi nagykereskedő és a közüzemi szolgáltató jogosult a
veszteségeinek fedezetére, amennyiben a feljogosított fogyasztó szabad piacra történő
kilépése az engedélyes számára - bizonyítottan - elháríthatatlan gazdasági és pénzügyi
veszteséget okoz .

A 33 . § (7)-(10) bekezdések törlésével megszűnne ez a pénzügyi alap, és ezzel az ilyen jellegű
- előre nem látható - veszteségek kompenzálásának lehetősége . Tekintettel arra, hogy a teljes
piacnyitás csak 2007 . július 1-jével fog megvalósulni, indokolatlan, hogy a liberalizáció
kockázatait a közüzemi szektor piaci szereplőinek kelljen viselni a törvényjavaslat hatályba
lépésétől kezdődően . A hatályos szabályozás egyébként is csak átmeneti időszakra szól, 2008 .
december 31-éig. Az alap fenntartása eddig az - eredeti - időpontig megfelelő lehetőséget
biztosítana a piacnyitás átmeneti időszaka alatt a közüzemi nagykereskedőket és a közüzemi
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szolgáltatókat érő, általuk előre nem látható veszteségek kompenzálására . Ráadásul az alap
fenntartása nem jelent terhet a költségvetésnek, mivel annak esetleges kockázatait a közüzemi
és a versenypiaci kereskedők árbevétel arányosan viselik, biztosítási alap jellegű
kockázatközösséget alkotva .

Mindezek miatt indokolatlannak tartjuk az alap idő előtti megszüntetését .

Budapest, 2005 .május.30 .
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