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(Együtt kezelendő a T/16928/16. és a T/16928/19. számú ajánlással!) 

 
 

Tisztelt Országgyűlés! 
 
 

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként –, a 
Környezetvédelmi bizottsága, valamint a Területfejlesztési bizottsága megvitatta a földgáz 
biztonsági készletezéséről szóló, T/16928. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az 
ahhoz benyújtott T/16928/20.  számú kapcsolódó módosító javaslatot.
 

A Területfejlesztési bizottság feladatkörébe tartozó módosító indítvány nem érkezett, 
így a javaslatokról nem foglalt állást. A Környezetvédelmi bizottság a 2006. január 27-i ülésén 
foglal állást a módosító indítványokról. 
 
Az ajánlásban használt rövidítések: 
GET: a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 
Kt.: a behozott kőolaj és kőolajtermék biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi IL. törvény  
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1. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 2. § a) pontjának a következő módosítását 

javasolja: 
 

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

Indokolás: Lásd a T/16928/20/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. később foglal állást
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

2. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 2. § f)-g) pontjának az elhagyását 
javasolja: 
 

„2. § [f) földgáz-behozatal jelentős 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. §-ának (9) bekezdése 
értelmében a fogyasztás korlátozása válik szükségessé,]” 
 

Indokolás: Lásd a T/16928/20/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. később foglal állást
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

3. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 5. §-ának a következő szerkezeti és 
tartalmi módosítását javasolja: 
 

„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.  
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[(2) A földgáz biztonsági készletet 
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) a felhasználás engedélyezésének okát és célját,  
b) a felhasználásra engedélyezett földgáz mennyiségét, 
c) a felhasznált készletek visszapótlásának rendjét. 
 
[(4)] (3) 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 állapítja 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) a felhasználás indokairól, 
b) a felhasznált készletek visszapótlása érdekében tett intézkedésekről, 
c) a készletek előre látható alakulásáról a visszapótlás végrehajtásáig.” 

 
Indokolás: Lásd a T/16928/20/3. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. később foglal állást
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

4. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 11. § (1)-(2) bekezdésének a módosítását, 
valamint új (3) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja: 
 

„11. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését 
követő [6] 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 egyidejűleg a GET 55. §-a l) pontjának „földgázellátási 
válsághelyzet esetén” szövegrésze helyébe a „a földgázellátási válsághelyzet fennállását, 
földgázellátási válsághelyzet esetén” szöveg lép.” 

 
Indokolás: Lásd a T/16928/20/4. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. később foglal állást
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

5. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 12. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„12. § (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-nél , azaz a háztartási és kommunális fogyasztók 15 napi átlagos fogyasztásánál] 

 
a) 2006. október 1. és 2007. szeptember 30. között 150 millió m3-nél, 
 
b) 2007. október 1. és 2009. december 31. között 300 millió m3-nél.  
 
A földgáztárolók szabad kapacitásának földgáz biztonsági készletezésre történő 

felhasználását a Hivatal elnöke [az 5. § (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása 
esetén a Szövetség kérelmére, illetve] saját hatáskörben 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.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16928/20/5. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. később foglal állást
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

6. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslatot – a Kt. 8. § (4) és (6) bekezdését érintően 
– új 15. §-sal javasolja kiegészíteni: 
 

„15. § (1) A Kt. 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) A Kt. 8. § (6) bekezdésében a „az Európai Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság)” 

szövegrész helyébe az „a Kormányt” szövegrész lép.”” 
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Indokolás: Lásd a T/16928/20/6. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. később foglal állást

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

7. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslatot – a Kt. 48. § (3) bekezdését érintően –  új 
27. §-sal javasolja kiegészíteni: 
 

„27. § A Kt. 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.”” 
 

Indokolás: Lásd a T/16928/20/7. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. később foglal állást
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

8. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslatot – a GET 29. § (1) bekezdését érintően –
új 29. §-sal javasolja kiegészíteni: 
 

„29. § A GET 29. §-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.”” 
 

Indokolás: Lásd a T/16928/20/8. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. később foglal állást
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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9. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat – a GET 30. § (3) bekezdését érintően – 29. 
§-ának a következő módosítását javasolja: 
 

„29. § A GET 30. §-ának [(2)] (3) 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 teljesítése után fennmaradó szabad kapacitását nyilvános, átlátható, az egyenlő 
bánásmód követelményének megfelelő kereskedelmi feltételek mellett köteles a közüzemi 
nagykereskedő, kereskedők, valamint - saját felhasználásuk mértékéig - a feljogosított 
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 céljára, 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.”” 
 

Indokolás: Lásd a T/16928/20/9. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. később foglal állást
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

10. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslatot – a GET 31. § (4) bekezdését érintően – 
új 30. §-sal javasolja kiegészíteni: 
 

„30. § A GET 31. §-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 meghatározott fogyasztók ellátása 
céljából köteles felajánlani az ilyen fogyasztókat ellátó rendszerhasználóknak. Az elosztói 
engedélyes az (1) bekezdésben meghatározott fogyasztók ellátása céljából 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 
nagykereskedőnek, a kereskedőnek, termelőnek és a feljogosított fogyasztónak; az elosztói 
engedélyes a közüzemi szolgáltatónak, a kereskedőnek, termelőnek és a feljogosított 
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fogyasztóknak köteles hozzáférhetővé tenni. Az ezt követően még szabad szállítói és tárolói 
kapacitásokat az engedélyes köteles biztonsági készletezés céljára felajánlani.”” 

 
Indokolás: Lásd a T/16928/20/10. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. később foglal állást
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2006. január 26. 
 
 
 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági  

bizottság elnöke 

Dr. Turi-Kovács Béla s.k., 
a Környezetvédelmi 

bizottság elnöke 
 
 
 

Szabó György s.k., 
a Területfejlesztési  

bizottság elnöke 
 
 
 
 


