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A Gazdasági Bizottság a Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése
alapján a földgáz biztonsági készletezéséről szóló Ti16928 . számú törvényjavaslathoz a
következő

módosító javaslatot
terjeszti elő :

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

„15 . $ 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 felhasználni engedélyezett kőolajtermékek felhasználása esetén azok árát a
miniszter a készlet visszapótlásának várható költségeinél alacsonyabban ismeghatározhatja
azzal, hogy az ár ebben az esetben sem lehet alacsonyabb, mint a tüzelési célra felhasználható
kőolajtermékkel helyettesített földgáz hatásfokkal korrigált hőmennyiségben kifejezett ára . Az
e bekezdés szerinti kőolajtermék rendeletben meghatározott ára és a készlet visszapótlásának
költségei közötti különbözetet a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség
költségvetésében a bevételek és a ráfordítások különbözetének számításakor figyelembe kell



Indokolás

A januári hideg és az orosz földgázszállítások tervezettől elmaradó mennyisége miatt annak
ellenére is fenyegetett a földgázkorlátozás bevezetésének szükségessége, hogy minden
megszakítható fogyasztót átállítottak folyékony tüzelőanyag felhasználásra .

A korlátozás - mint minden kényszerintézkedés - előre felmérhetetlen károkkal járhat, ezért
azt mindenképpen célszerű elkerülni. A földgáz felhasználás korlátozások nélküli
csökkentésére akkor van lehetőség, ha az un . alapdíjas szerződés keretében földgázt vételező
fogyasztók folyékony tüzelőanyag felhasználásra áttérve önkéntesen csökkentik földgáz
fogyasztásukat mintegy 7-9millió m3 mennyiségben . Erre az érintett földgáz fogyasztók
nyilvánvalóan akkor hajlandóak, ha a folyékony tüzelőanyagot ugyanannyiért tudják
megvásárolni, mint amennyibe a nekik szerződés szerint járó földgáz gázdíja kerül . Erre piaci
árakon történő vásárlás esetén nincs lehetőség .

Előállhatott volna - és a jövőben is bármikor előállhat - tehát az a helyzet, hogy miközben a
Kőolaj és Kőolajtermék Készletező Szövetségnél (KKKSZ) 1,1-1,2millió tonna kőolaj és
kőolajtermék készlet van - amelyet az 1993 . évi XLIX. tv. 8.§-ának (2) bekezdése értelmében
tüzelőanyag ellátási nehézség esetén is fel lehet használni - földgázkorlátozásra kerül sor,
mert a tüzelési célra használható kőolajtermékek újra beszerzési ára magasabb a földgáz
gázdíjánál, ezért azt a kijelölt fogyasztók nem fogják megvásárolni .

A korlátozás akkor kerülhető el, ha a folyékony tüzelőanyag felhasználására képes alapdíjas
fogyasztók számára a biztonsági készletet gázdíjon teszi hozzáférhetővé a gazdasági
miniszter . A T/16928/20 számú bizottsági módosító indítvány 6 . pontja ezt célozza, amikor a
földgáz korlátozok elkerülését lehetővé tevő KKKSZ készleten lévő kőolajtermékek tüzelési
célú értékesítése esetén a miniszter hatáskörébe rendeli az ár megállapítását .

A mostani módosító indítvány az előzőt annyiban egészíti ki, hogy a pontosan meghatározza
azt a szabályt, ami alapján a miniszter - a fentiek szerinti feltételrendszernek megfelelően -
megállapítja a földgáz korlátozás elkerülését lehetővé tevő tüzelési célra felszabadított
kőolajtermékek árát .

A gázdíjjal megegyező áron történő kőolajtermék értékesítés - attól függően, hogy csökkenő,
vagy növekvő árak érvényesülnek a kőolajpiacon - 100ezer tonna készletértékesítés esetén,
amely 8millió m3 földgáz mintegy 17-18 napon keresztüli helyettesítését tesz lehetővé, 2-8
fillér/literes készletezési díjemelkedést okozhat . Ez ugyan a készletezési díjak kalkulációjának
hibahatárán belül van, de extrém helyzetben - amikor a leghidegebb január- február hónap
egészében szükség lenne a földgáz helyettesítésére - a KKKSZ készletből felhasznált készlet
újra beszerzéséhez szükséges költség többlet már elérheti a 7-25fillér/litert, ezért indokolt
rendelkezni arról is, hogy a kőolajtermék rendeletben meghatározott ára és a készlet
visszapótlásának költségei közötti különbözetet a KKKSZ költségvetésében a bevételek és a
ráfordítások különbözetének számításakor figyelembe kell venni .

A 8.§ (4) bekezdésének módosítására akkor is szükség van, ha a tv. javaslat 12 .§-ának (2)
bekezdésére vonatkozó módosító indítványt az Országgyűlés elfogadja, mert ha a biztonsági
földgázkészlet elhelyezésére szolgáló tároló megépüléséig a bizonsági tartalék készletet a
jelenlegi tárolókban helyezik el, akkor a napi kiadható mennyiség nem növekszik és nem lesz
nagyobb a mainál .
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Tehát bármilyen a jelenlegihez hasonló helyzetben az egyetlen lehetőség a fogyasztás
csökkentésére a folyékony tüzelőanyag felhasználásra képes alapdíjas fogyasztók önkéntes
átállása lesz, amelyhez gázdíjon rendelkezésre álló folyékony tüzelőanyag szükséges .

De, ha a jelenlegi földgáztárolók kereskedelmi alapon megtelnek, még akkor sem célszerű a
150-300 millió m3-el egyenértékű folyékony tüzelőanyag készletet létrehozni - jelentős
forrásokat elvonva a biztonsági földgáztároló megépítésétől -, mert a KKKSZ-nél
rendelkezésre álló 90 napos kőolajtermék készleten belül meglévő tüzelési célra alkalmas
kőolajtermékek felszabadítása és a kijelölt fogyasztók számára történő értékesítése mindenkor
elegendő mennyiséget jelent földgázhiány esetén is a korlátozás elkerülésére .

A módosító javaslat nemcsak azt teszi lehetővé, hogy egy esetleges 2006 évi februári hideg
esetén a korlátozás elkerülhető legyen, hanem azt is, hogy a kormány mérlegelje : szükség
van-e a földgáz biztonsági készletezését szolgáló készletezési díjból egy jelentős összeg
folyamatos lekötésére a 12.§ (2) bekezdése szerinti további 120-240ezer tonna folyékony
tüzelőanyag készlet létrehozására, miközben az EU szabályai szerinti kb. 900ezer tonna
készlettel szemben 1,1-1,2Mt tonna kőolajtermék készlet van a KKKSZ-nél raktározva, vagy
az esetleges földgázellátási nehézséget a földgáz biztonsági tároló megépüléséig a módosító
indítvány szerinti módon oldja meg .

Budapest, 2006 . február 1 .
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