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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/16928/22-23.  számú kapcsolódó módosító javaslatokat.
 

A Környezetvédelmi bizottság és a Területfejlesztési bizottság feladatkörébe tartozó 
módosító indítvány nem érkezett, így a javaslatokról nem foglal állást.  
 
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 5. § (1)-(4) bekezdéseinek 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 [-] 
rendeletével engedélyezi, ha a földgázellátás és –fogyasztás egyensúlya felbomlik vagy a 
felhasználási igények meghaladják a beszerzés lehetőségeit, illetve ezek közvetlen veszélye 
fenyeget.  

 
[(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] 

rendeletben 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 földgáz árát és az áralkalmazási feltételeket a 

miniszter állapítja meg. Az árat és az áralkalmazási feltételeket úgy kell megállapítani, 
[földgázt olyan áron és feltételek 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 nagykereskedő illetve a közüzemi szolgáltató által vásárolt felhasználásra 
engedélyezett földgáz beszerzési ára olyan indokolt költség, amelyet az árszabályozásban el 
kell ismerni.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 3. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16928/22/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 

2. 
 

A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 12. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„12. § (2) Ha a földgáz biztonsági készletezési célra rendelkezésre álló szabad kapacitás 
mértéke a tárgyi évben nem éri el az (1) bekezdésben meghatározott legkisebb mértéket, a 
földgáz biztonsági készlet kiegészíthető tüzelési célra felhasználható kőolajtermékekkel 
[erőművi tüzelőolajjal]. A földgáz biztonsági készlethez tartozó kőolajtermékek felhasználása 
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esetén azok árát a miniszter a készlet visszapótlásának várható költségeinél alacsonyabban is 
meghatározhatja 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 
venni.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 3. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16928/22/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

3. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 13. §-ának a következő szerkezeti és 
tartalmi módosítását javasolja: 
 

„13. § Felhatalmazást kap a miniszter, hogy 

a) a földgáz biztonsági készlet felhasználására vonatkozó részletes szabályokat 
rendeletben állapítsa meg, [szabályozza] 

b) rendeletben engedélyezze a földgáz biztonsági készlet felhasználását, illetve 
rendeletben határozza meg a felhasználásra engedélyezett földgáz és tüzelési célra értékesített 
kőolajtermék árát és az áralkalmazás feltételeit.” 

 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1. és 2. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/16928/22/3 . sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

4. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslatot új 15. §-sal javasolja kiegészíteni: 
 

„15. § 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 felhasználni engedélyezett kőolajtermékek felhasználása esetén azok árát a 
miniszter a készlet visszapótlásának várható költségeinél alacsonyabban is meghatározhatja 
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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 venni.”” 
 

Indokolás: Lásd a T/16928/23. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

II. 
 

A T/16928/21. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról a Környezetvédelmi bizottság, 
illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki: 
 
 
 

Ajánláspont: Bizottság állásfoglalása: Előterjesztő állásfoglalása: 
1. támogatja egyetért 
2. támogatja egyetért 
3. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
4. támogatja egyetért 
5. támogatja egyetért 
6. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
7. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
8. támogatja egyetért 
9. támogatja egyetért 
10. támogatja egyetért 

 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2006. február 1. 
 
 
 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági  

bizottság elnöke 
 


