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A Gazdasági Bizottság a Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése
alapján a földgáz biztonsági készletezéséről szóló T116928. számú törvényjavaslathoz a
következő

módosító javaslatot
terjeszti elő :

1. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 2. § a) pontjának az alábbi módosításátjavasolja :

a) föld alatti gáztároló: a földgázellátásról szóló 2003. évi XLIL törvény (továbbiakban:
GET) 3 . §-ának 15 . pontjában meghatározott [az a] gáztároló, [amely az e törvény szerinti
biztonsági földgázkészlet tárolására szolgál,]

2. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 2. § flg) pontjának az elha,-vását javasolja (a
javaslat elfogadása esetén a további pontok számozása értelemszerűen módosul) :

bg földgáz-behozatal jelentós csökkenése: a napi import beszállítás olyan mértékű
csökkenése, amelynek következtében - a rendszerirányító rendelkezésére álló minden
lehetséges egyensúlyozást biztosító eszköz alkalmazása ellenére is - a GET 28. §-ának
(9) bekezdése értelmében a fogyasztás korlátozása válik szükségessé,
g) rendkívüli időjárási körülmény : az elmúlt húsz évben mért legalacsonyabb országos
napi átlaghőmérsékletnél alacsonyabb napi átlaghőmérsékletű időszak, amelynek
következtében - a rendszerirányító rendelkezésére álló minden lehetséges
egyensúlyozást biztosító eszköz alkalmazása ellenére is - a GET 28. §-inak (9)
bekezdése értelmében a fogyasztás korlátozása válik szűkségessé,]

3. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat S . §-ának az alábbi módosításátjavasolja:

5 . § (1) A gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban : miniszter) a földgáz
biztonsági készlet felhasználását [a (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása
esetén -] a [Szövetség] rendszerirányító kérelmére, illetve a Hivatal kezdeményezésére [-]
engedélyezi .

[(2) A földgáz biztonsági készletet
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a) a földgáz-behozatal jelentős csökkenése vagy leállása,
b) rendkívüli időjárási körülmények

esetén lehet felhasználni, ha az a) vagy b) pontban meghatározott esemény
eredményeként a háztartási és kommunális fogyasztók korlátozása válna szükségessé .]

[(3)] (2) A miniszter a biztonsági készlet felhasználására vonatkozó engedélyében
meghatározza :
•

	

a felhasználás engedélyezésének okát és célját,
b) a felhasználásra engedélyezett földgáz mennyiségét,
•

	

a felhasznált készletek visszapótlásának rendjét .
[(4)] ffl A felhasználásra engedélyezett [földgázt olyan áron és feltételek mellett kell a

rendszerirányítónak felajánlani, hogy az értékesítésből befolyó bevétel fedezetet
nyújtson a készlet visszapótlásának várható költségeire] földgáz árát és az áralkalmazási
feltételeket a miniszter állapítsa meg . Az értékesítés, illetve a készlet visszapótlása nem
zavarhatja a földgázpiac működését .

[(5)] (4) A miniszter a biztonsági készletből történő felhasználás engedélyezése esetén
haladéktalanul tájékoztatja a Kormányt [és az Európai Bizottságot]
•

	

a felhasználás indokairól,
b) a felhasznált készletek visszapótlása érdekében tett intézkedésekről,
•

	

a készletek előre látható alakulásáról a visszapótlás végrehajtásáig .

4. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 11 . §-a (1)-(2) bekezdéseinek az alábbi

módosítását és a 11. §-nak az alábbi új (3) bekezdéssel tőrtévő kie.-észítésétjavasolja (a

módosító javaslat elfogadása esetén a § további bekezdéseinek számozása értelemszerűen

változik):

(1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő [6j
2. hónap első napján lép hatályba .

(2) E törvény 4 . § (1) bekezdése [2012.] 2010. január 1 . napján lép hatályba.
(3) E törvény 15 . §-ának (1) bekezdése, 27 . $-a és 29. §-a a törvény kihirdetését követő 3 .

napon lép hatályba, ezzel ezvideiűle£ aGET55. $-a 1) pontjának „földgázellátási
válsá-hel zet esetén" szőve észe hel ébe a a föld őzellátási válsá hel zet fennállását
földgázellátási válsághelyzet esetén" szöveg lép .

5. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 12. § (1) bekezdésének az alábbi módosítását

javasolja:

(1) E törvény hatályba lépésétől [2012. évig] 2009. december 31-ig a jelenlegi
földgáztárolók szabad kapacitása határozza meg a földgáz biztonsági készlet mértékét, amely
megfelelő mértékű szabad kapacitás rendelkezésre állása esetén nem lehet kevesebb [300
millió m3-vél , azaz a háztartási és kommunális fogyasztók 15 napi átlagos
fogyasztásánál]
a) 2006. október 1 . és 2007. szeptember 30 . között 150 millió m3-vél,
b) 2007. október 1 . és 2009. december 31 . között 300 millió m3-vél .
A földgáztárolók szabad kapacitásának földgáz biztonsági készletezésre történő

felhasználását a Hivatal elnöke [az 5. § (2) bekezdésben meghatározott feltételek
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fennállása esetén a Szövetség kérelmére, illetve] saját hat áskörben engedélyezi, illetve
elrendeli. A Hivatal elnöke a tárolói szerződések megkötésére az ÜKSZ által megszabott
határidő lejárta után nem tagadhatja meg a hozzáférésre jogosultak által le nem kötött szabad
kapacitások biztonsági készletek céljára való [feltöltését] feltöltésének engedélyezését .

6. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslatnak az alábbi új 15 . §-sal történő kiegészítését
javasolja (a javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen
változik) :

„15 . ~ (1) AKt.8 . $-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

-(4) Az engedélyben a miniszter meghatározhatja a felhasználásra engedélyezett kőolaj,
kőolajtermékek felhasználásának célját, ütemét, továbbá megítélése szerint az ország
működését biztosító fogyasztók részére közvetlen vásárlási jogot adhat . A kőolajat és a
kőolajtermékeket- a tüzelési célra értékesített kőolajtermékek kivételével -olyan áron kell
értékesíteni, hogy az fedezetet nyújtson a készlet visszapótlásának várható költségeire . A
tüzelési célra értékesített kőolajtermékek árát a miniszter rendeletben állapítja meg ."

(2) AKt.8. ~ (6) bekezdésében a „az Európai Bizottságot (a továbbiakban : Bizottság)"
szövegrész helyébe az „a Kormányt" szövegrész lép ."

7. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslatnak az alábbi új 27. §-sal történő kiegészítését

javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat további §-ainak
számozass értelemszerűen változik) :

„27. ~ AKt.48 . ~-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3)Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a 8 . $ (4) bekezdésében meghatározott tüzelési
célra értékesített kőolajtermék értékesítési árát rendeletben állapítsa meg .""

8. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslatnak az alábbi új 29 . §-sal történő kiegészítését
javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat további §-ainak
számozása értelemszerűen változik) :

„29. ~ AGET29. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) Földgázellátási válsághelyzetnek minősül a személyeket, vagyontárgyakat, a
természetet, környezetet, illetőleg a fogyasztók jelentős részének ellátását közvetlenül
veszélyeztető földgázellátási zavar. A földgázellátási válsághelyzet fennállásáról a
rendszerirányító kezdeményezésére a miniszter előterjesztése alapján a Kormány dönt .""
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9. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 29 . §-únak az alábbi módosításátjavasolja :

29. § A GET 30. §-ának [(2)] Q bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

[„(2) A tárolói engedélyes köteles a közüzemi nagykereskedő és a rendszeregyensúly
fenntartása érdekében szükséges mértékig a rendszerirányító részére, valamint az
Fbkt.-ben meghatározott esetekben a Szövetség részére földgáz biztonsági készletezés
céljára az üzemeltetésében álló rendszer szabad kapacitását díj ellenében
rendelkezésre bocsátani. A földgáz biztonsági készletezésre kialakított tárolót
üzemeltető engedélyes működési engedélyében a Hivatal köteles rögzíteni azokat a
speciális szabályokat, eltéréseket, amelyek e tároló szolgáltatásainak igénybevételét
jellemzik."]

„(3) A tárolói engedélyes az üzemeltetésében álló rendszernek a (2) bekezdésben foglalt
kötelezettségei teliesítése után fennmaradó szabad kapacitását nyilvános, átlátható, az
e venlő bánásmód követelményének megfelelő kereskedelmi feltételek mellett köteles a
közüzemi nagykereskedő, kereskedők, valamint-saiát felhasználásuk mértékéig- a
feliogosított fogyasztók rendelkezésére bocsátani. Az ezen igények kielégítését követően
fennmaradó szabad kapacitásait a tárolói engedélyes köteles az Fbkt .-ben meghatározott
esetekben a Szövetség részére földgáz biztonsági készletezés céhára, díj ellenében
rendelkezésre bocsátani. A földgáz biztonsági készletezésre kialakított tárolót üzemeltető
engedélyes működési engedélyében a Hivatal köteles rö zíteni azokat a s eciális
szabályokat, eltéréseket, amelyek e tároló szolgáltatásainak igénybevételét jellemzik ."

10. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslatnak az alábbi új 30. §-sal történő kiezészítését

javasolja (a javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen

változik) :

-30.~ AGET31 . §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4)A tárolói és a szállítói engedélyes az üzemeltetésében lévő rendszer szabad kapacitását
először a rendszerirányításhoz használt gázmennyiség mértékéig a rendszerirányítónak, azt
követően az 1 bekezdésben me határozott fo asztók ellátása cél'ából köteles felá ánlani
az ilyen fogyasztókat ellátó rendszerhasználóknak . Az elosztói engedélyes az (1)
bekezdésben meghatározott fogyasztók ellátása Céliából köteles felajánlani szabad
kapacitását az ilyen fogyasztókat ellátó rendszerhasználóknak . Az (1) bekezdésben
meghatározott fogyasztók tárolási ., szállítási és elosztási igényének kielégítése után
rendelkezésre álló szabad kapacitásokat a tárolói és a szállítói engedélyes a közüzemi
nai4 kereskedőnek a kereskedőnek termelőnek és a fel'o i osított fo - asztónak• az elosztói

edél es a közüzemi szol áltatónak a kereskedőnek termelonek és a fel*oen osított
fogyasztóknak köteles hozzáférhetővé tenni . Az ezt követően még szabad szállítói és
tárolói kapacitásokat az engedélyes köteles biztonsági készletezés céljára felajánlani .""
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Indokolás

1 . A föld alatti gáztároló fogalma a GET-ben egyértelműen meghatározott, nincs szükség attól
eltérő fogalom meghatározásra .

2. A földgáz-behozatal jelentős csökkenése és a rendkívüli időjárási körülmény fogalmainak
törlése a törvényjavaslat 5 . § (1)-(3) bekezdéseit érintő, a módosító javaslat 3 . pontjában
foglalt módosítások miatt szükséges .

3 . Az 5 .§ (1)-(3) bekezdésének módosítása - és ezzel összefüggésben a két fogalom előző
pont szerinti törlése - az alábbiak miatt indokolt .
A földgáz stratégiai készlet felhasználását nem célszerű erős korlátokhoz kötni, mert lehet
olyan eset, amikor a 2 . § f) és g) pontjában foglaltak nem következnek be, mégis szükség
lehet a stratégiai tárolók igénybevételére . Ilyen lehet például az, amikor egy hideg tél
következtében a kereskedelmi tároló készletei a fűtési szezon végére elfogynak és az ellátás
normális szintjének biztosításához szükség lenne a rendelkezésre álló földgáz felhasználására
annak ellenére, hogy a 2 . § f) és g) pontjában foglalt események nem következnek be . Egy
április közepén bekövetkező hideg időjárás esetén - amikor a kereskedelmi tárolók már
betárolásra vannak üzemeltetve - a törölni javasolt események bekövetkezése nélkül is
előfordulhat, hogy az ellátás normális szintje csak a stratégiai tartalék mozgósításával
biztosítható. De ilyen lehet például az is, hogy ha a mátrai erőmű esetleges üzemzavara miatt
a kieső kapacitást a szénhidrogén tüzelésű erőművek többlet termelésével kell biztosítani .
Ezekben az esetekben is indokolt a stratégiai készlet igénybevétele, hiszen annak semmilyen
kockázata nincs, de az ellátás normális szintje csak ezen készletek igénybevételével
biztosítható .
A készlet igénybevételi lehetőségének törvényjavaslatban foglalt szigorú korlátozása azt
jelentené, hogy miközben a normális ellátást lehetővé tevő 20 millió m3/nap forrás
rendelkezésre áll, korlátozásokat kellene a bevezetni a fenti esetekben . A javasolt módosítás
az energiaellátásért felelős miniszter hatáskörébe rendeli a stratégiai készlet felhasználását .
Ennél szigorúbb és a készlet felhasználását korlátozó szabályra nincs szükség . A miniszter
mindenkor képes a körülmények megfelelő mérlegelésére és megfelelő döntés meghozatalára .
Ugyanakkor nem a Szövetség, hanem a rendszerirányító, illetve a MEH van megfelelő
információk birtokában, ezért indokolt, hogy a készlet felszabadítását ne a Szövetség, hanem
a rendszerirányító kezdeményezhesse .
Az 5. § (4) bekezdésében foglalt előírás alkalmazása mindaddig amíg hatósági árat
alkalmaznak a gázellátásban a hatósági ár és a készletpótlás költségének esetleges
különbségét egy piaci szereplőre hárítaná, amely miatt a stratégiai készletet senki nem venné
igénybe. De elvileg is az a jó megoldás, ha a fogyasztók közösségét érintő döntés
következményeit az egész közösség viseli és nem a piaci szereplők viselik. A készletpótlás
árának megállapítása olyan bizonytalanságot tartalmaz, amely miatt még a hatósági ár
megszűnése esetén is célszerű a készlet értékesítési árát a felügyeletet gyakorló miniszter
hatáskörébe rendelni .
Végül, az 5 . § (5) bekezdésének javasolt módosítását az indokolja, hogy szükségtelen az
Európai Bizottság értesítésének törvényben történő nevesítése egyrészt . mert nincs ilyen
kötelezettség, másrészt mert uniós tagságunkból adódóan a Kormány és a Bizottság között
kiterjedt információcsere zajlik és ennek keretében a Bizottság tájékoztatása ugyanúgy, mint
minden más esetben szükség esetén megtehető .
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4. A javasolt módosítás az utóbbi napokban kialakult földgázellátási nehézségekre tekintettel
előre hozza a földgáz biztonsági tároló kiépítésének, illetőleg a földgáz biztonsági készlet
rendelkezésre állásának időpontját az ország földgázellátásának biztonsága érdekében .

5. A 2012-ig tárolandó földgáz mennyiségét - amelyben az előző pontban foglaltakkal
összhangban az átmeneti időszak végét 2010-re szükséges módosítani - a törvény
meghatározza, nincs szükség a törvényben a mennyiség megállapítására vonatkozó
magyarázó megjegyzésre . Ugyanakkor az átmeneti időszakra vonatkozó tagoltabb
szabályozás kialakítása is szükséges . A törvényjavaslat 5 . §-ára vonatkozó módosító indítvány
elfogadása esetén a korlátozó rendelkezésekre való hivatkozást ebből a paragrafusból is
értelemszerűen ki kell hagyni . Végül, mivel az utolsó előtti rendelkezés szerint a
kereskedelmi földgáztárolók készletezésre történő felhasználását a Hivatal elnöke
engedélyezi, szükséges pontosítani az engedély megtagadásának lehetőségét korlátozó
rendelkezésben is azt, hogy az a Hivatal elnökére vonatkozik .

6. A javasolt módosítás értelmében a tüzelési célú - villamosenergia- és távfűtés előállítása
céljából felszabadított biztonsági készlet - árát a miniszter rendeletben határozza meg. A
szabályozás célja a hiányhelyzetekben kialakuló árnyomás megfékezése . A javasolt módosítás
második része értelmében a Bizottság tájékoztatása helyett a Kormány tájékoztatásának
kötelezettségére való módosítás a 3 . pontban foglalt, a törvényjavaslat 5 . § (5) bekezdését
érintő módosítással való összhang megteremtése érdekében szükséges .

7. A javasolt módosítás tartalmazza a miniszter számára a felhatalmazást a meghatározott
tüzelési célra értékesített kőolajtermék értékesítési árának meghatározására vonatkozóan . A
módosítás tartalmilag összefügg a 6 . pontban meghatározott módosítással .

8 . A módosító javaslat e pontja a hatályos GET. 29 §-ának (1) bekezdését teszi egyértelművé
abból a szempontból, hogy egyértelműen szabályozza a válsághelyet kezdeményezésére és a
válsághelyzet fennállásáról való döntésekre vonatkozó hatásköröket .

9. A GET 30.§ (2) bekezdésének módosítását célzó törvényjavaslatbeli megfogalmazás nincs
összhangban a törvényjavaslat 12. § (1) bekezdésével. A 12. § (1) bekezdése ugyanis csak
abban az esetben teszi lehetővé a földgáz biztonsági készletezésre történő kapacitás lekötést,
ha a kereskedelmi szektor nem köti le a teljes tárolói kapacitást . A módosítás célja az, hogy a
kapacitás lekötésre vonatkozó sorrendiség egyértelműen legyen szabályozva, tehát a Fbkt .
szerinti kapacitás lekötésre vonatkozó szabályok a hatályos GET 30.§ (3) bekezdésében
szereplő sorrend meghatározást követően érvényesüljenek .

10. A GET 31. § (4) bekezdése az előző pontban foglalt módosítással való összhang
megteremtését célozza .

Budapest, 2006 . január 23 .
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