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Bizottsági módosító javaslat

A Gazdasági Bizottság a Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése
alapján a földgáz biztonsági készletezéséról szóló T/16928. számú törvényjavaslathoz a
következő

módosító javaslatot
terjeszti elő :

1. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 7. § (4) bekezdésének az alábbi módosítását

javasolja:

(4) A tagsági jogviszony megszűnik, ha a [tag a termelői] a földgáztermelő fogyasztók
részére történő értékesítő tevékenységét, illetve más tag a GET szerinti földgázipari
tevékenységét, illetve a feljogosított fogyasztó behozatali tevékenységét legalább egy évig
nem gyakorolja.

2. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 5. § (4) bekezdésének az alábbi módosítását

javasolja:

(4) A felhasználásra engedélyezett [földgázt olyan áron és feltételek] földgáz árát a
miniszter állapítia meg . Az árat és az áralkalmazási feltételeket úgy kell meghatározni
[mellett kell a rendszerirányítónak felajánlani], hogy az értékesítésből befolyó bevétel
fedezetet nyújtson a készlet visszapótlásának várható költségeire. Az értékesítés, illetve a
készlet visszapótlása nem zavarhatja a földgázpiac működését. A közüzemi
na i kereskedő illetve a közüzemi szol i áltató által vásárolt felhasználásra en i edél ezett

áz beszerzési ára ol an indokolt költsé amel et az árszabál ozasban el kell ismerni .

3. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 9. § (1) bekezdésének az alábbi módosítását

javasolja:

(1) A Szövetség tagja minden hó 15-éig köteles a Szövetségnek nyilatkozni arról, hogy a
megelőző hónapban mennyi volt az e törvény hatálya alá tartozó, a tagi hozzájárulás
fizetése alapjául szolgáló fóldgáz hőmennyisége [fűtőértékben kifejezve] . A Szövetség



felhívására a tag köteles minden olyan adatot, dokumentációt haladéktalanul benyújtani,
amely a tagi hozzájárulás teljesítésének ellenőrzéséhez szükséges .

4. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 12. §-ának az alábbi új (5) bekezdéssel történő
kiegészítésétjavasolja:

„(5) Az 5 .$-banfoglalt a készlet felhasználására vonatkozó szabályokat a (2) bekezdés
szerinti erőművi tüzelőolaj vonatkozásában is alkalmazni kell ."

5. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 13 . §-ának az alábbi módosításátjavasolja:

13 . §
Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a földgáz biztonsági készlet felhasználására
vonatkozó részletes szabályokat, valamint a felhasználásra engedélyezett földgáz árát és
az áralkalmazás feltételeit rendeletben szabályozza.

Indokolás

A javaslat 1 . és 3. pontja szövegpontosítást tartalmaz .

A 2. pont értelmében a felhasználásra engedélyezett földgáz árát a miniszter állapítja meg . ez
a szabályozás összhangban van a földgázellátásról szóló 2003 . évi XLII. törvény (GET)
rendelkezéseivel . A javaslat törli az eredeti törvényjavaslat azon rendelkezését, miszerint a
felhasználásra engedélyezett földgázt a rendszerirányítónak kellene felajánlani, hiszen a GET
rendelkezései értelmében a rendszerirányítónak kereskedelmi jogosítványai nincsenek . A
felszabadított készlet beszerzési ára indokolt költségnek számít .

A 4. pont meghatározza, hogy a felhasznált erőművi tüzelőolaj esetében azonos módon kell
eljárni, mint a földgáz esetében, az eredeti javaslat erre vonatkozó rendelkezést nem mondott
ki .

Az 5. pont a felhatalmazó rendelkezésekbe beleilleszti a 2 . pontban megfogalmazottakat .

Budapest, 2005 . december 14 .
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