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A Gazdasági és informatikai bizottság a Házszabály 94 . (1) bekezdése és 102 . § (1 )

bekezdése alapján a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépéséve l
és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő
törvénymódosításokról szóló T/9354. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t

terjeszti elő :

1. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat 349 . §-ának az alábbi
módosításátjavasolja:

349. §

(1)[Hatályát veszti a] A fóldgáz biztonsági készletezésérő l szóló 2006. évi XXVI. törvény
[13 . § b) pontja .] 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„5 . § (1) Az energiapolitikáért felel ős miniszterla továbbiakban: miniszter) a földgáz
biztonsági készlet felhasználását a földgázellátásról szóló törvény szerint a földgázellátás i
válsághelyzet esetére létrehozott bizottság kezdeményezésére rendeletben engedélyezi, ha a
Kormány a földgázellátásról	 szóló törvény rendelkezéseinek megfelel ően döntötta
földgázellátási válsághelyzet fennállásáról .

(2) A miniszter a biztonsági készlet felhasználására vonatkozó rendeletben meghatározza :

a) a felhasználás engedélyezésének okát és célját ,

b) a felhasználásra engedélyezett földgáz mennyiségét,

c) a felhasznált készletek visszapótlásának rendjét .

(3) A felhasználásra engedélyezett földgáz árát és az áralkalmazási feltételeket a miniszte r
rendeletben állapítja meg. Az árat és az áralkalmazási feltételeket úgy kell megállapítani ,
hogy az megfeleljen

a) a fóldgáz biztonsági készlet átlagos értéke, vagy



b) a földgáz egyetemes szolgáltatásához kapcsolódó árszabályozás kereteirő l szóló mindenkor
hatályos miniszteri rendeletben szerepl ő , a földgáz aktuális árát meghatározó képlet alapján
az adott naptári negyedévben számolt ára

közül az eladáskori magasabb értéknek.

(4) A miniszter a biztonsági készletbő l	 történő felhasználás engedélyezése eseté n
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 ."

(2) A fóldgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 13 . §-a helyébea
következő rendelkezés lép :

„13 . § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza a biztonsági készle t
felhasználására,	 a felhasználásra vonatkozó döntés előkészítésére,	 az	 előkészítésben
közreműködő szervezetek vagy testületek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó részlete s
szabályokat.

(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy földgázellátási válsághelyzet fennállása esetén
rendeletben engedélyezze a földgáz biztonsági készlet felhasználását, és határozza meg a
felhasználás engedélyezésének okát és célját, 	 a felhasználásra engedélyezett fóldgáz
mennyiségét, a felhasznált készletek visszapótlásának rendjét, valamint a felhasználásra
engedélyezett földgáz árát és az áralkalmazás feltételeit . ”

2. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat 395 . §-ának az alábbi új (5)
bekezdéssel történő kiegészítését javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a §
további bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik) :

„(5) A földgázellátásról szóló 2008 . évi XL. törvény 96-98.	 -a helyébe a következő
rendelkezések lépnek, egyidej űleg a törvény a 96 . §-t megelőzően az alábbi címmel, valamint
a 97 . §-t követően az alábbi 97/A-97/C . §-okkal egészül ki :

„Földgázellátási zavar, műszaki üzemzavar, válsághelyzet, korlátozás

96. § (1) Földgázellátási zavarnak min ősül minden olyan, a 97 . §-ban meghatározott
földgázellátási válsághelyzetet el nem érő mértékű, jellemzően területi (regionális) zavar ,
amely az elosztó-	 és	 szállító	 hálózat,	 valamint a földgáztároló üzembiztonságát ,
szabályozhatóságát vagy együttműködő képességét súlyosan veszélyezteti,	 és amely
következtében az együttműködő földgázrendszer egyensúlya csak egyes felhasználók
földgázvételezésének korlátozásával biztosítható .
(2) A fóldgázellátási zavarra vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni a földgázellátási
válsághelyzet kihirdetéséig minden olyan esemény esetén, amely legalább az (1) bekezdé s
szerinti feltételeknek megfelel .
(3) Földgázellátási zavar esetén a rendszerhasználók az általuk megkötött szerz ődésekben
foglalt jogoktól	 és	 kötelezettségektől	 függetlenül	 kötelesek	 a	 rendszerirányító,	 a
földgázszállító, valamint a földgázelosztó utasításait végrehajtani, és az ezáltal keletkez ő kárt
– a (7) bekezdés szerinti kivétellel – viselni .
(4) A rendszerirányító, a fóldgázellátási zavar miatt szükség esetén elrendelheti a felhasználók
földgázvételezésének korlátozását . A korlátozás a Hivatal által jóváhagyott korlátozás i
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sorrendben és mértékben, a szükséges legkisebb felhasználói körben rendelhet ő el.A
korlátozást a felhasználók kötelesek a rendszerirányító utasításának megfelelően végrehajtani .
(5) Amennyiben a felhasználó (4) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, az a
földgázszállító vagy földgázelosztó, amelynek üzemeltetésében lév ő hálózathoz a felhasználó
csatlakozik, jogosult és köteles a korlátozás időtartamára a felhasználót a földgázellátásbó l
műszakilag kizárni .
(6) Amennyiben a korlátozás alá vont felhasználó földgázt vételez a korlátozott mennyisége k
terhére, köteles az így vételezett földgáz-mennyiségnek megfelel ő, a legutolsó nem
korlátozott gáznapon vételre felajánlott egyensúlyozó gáz legmagasabb árának ötvenszere s
értékében meghatározott pótdíjat a rendszerirányítónak megfizetni .
(7) A rendszerirányító minden földgázellátási zavarból fakadó korlátozásról haladéktalanul,
annak okairól legkésőbb 8 napon belül köteles a Hivatalt írásban tájékoztatni . A Hivatal
minden elrendelt korlátozás esetében kivizsgálja, hogy a korlátozás a rendszerirányítónak
felróható ok miatt vált-e szükségessé . Ha megállapítja a felróható magatartást, bírságo t
szabhat ki . Ha a korlátozás a rendszerirányítónak felróható okból vált szükségessé, köteles a
korlátozás következtében a felhasználókat ért kárt megtéríteni .
(8) Műszaki üzemzavar esetén a rendszerüzemeltető köteles a hiba megszüntetése iránt
haladéktalanul intézkedni, ennek érdekében jogosult a szükséges intézkedéseket és az
üzemzavar elhárításához szükséges cselekményeket külön engedély nélkül megtenni .
(9) A fő ldgázellátási zavarról vagy a műszaki üzemzavarról a rendszerüzemeltető kötelesa
felhasználók	 ellátásában	 részt	 vevő 	 rendszerhasználókat 	 —	 az	 üzletszabályzatban
meghatározott módon — haladéktalanul 	 értesíteni	 és	 folyamatosan tájékoztatni .	 A
rendszerhasználónak nem minősülő felhasználót az ellátását biztosító rendszerhasználó
tájékoztatja az üzletszabályzatban meghatározott módon .
(10) Ha a csatlakozóvezetéken és a felhasználói berendezésen a fóldgázszállító vagy a
földgázelosztó veszélyhelyzetet észlel, vagy az egyéb módon tudomására jut, azonnal kötele s
annak elhárításáról gondoskodni . Ennek keretében jogosult a gázellátást mindaddi g
szüneteltetni, amíg a veszélyhelyzet fennáll . A gázmentesítési és gáz alá helyezési munkáka t
csak a fóldgázszállító, a földgázelosztó vagy megbízottja végezheti el .
(11) A műszaki üzemzavar elhárítását követően a rendszerüzemeltető köteles a szállítást, az
elosztást és a tárolást a lehet ő legrövidebb időn belül helyreállítani .
(12) A rendszerüzemeltető a műszaki üzemzavar haladéktalan elhárítására alkalmas készenlét i
szolgálatot köteles biztosítani .

97. § (1) Földgázellátási válsághelyzetnek min ősül a külön törvényben meghatározott
szükséghelyzetet vagy veszélyhelyzetet el nem ér ő mértékű , a személyeket, vagyontárgyaikat,
a természetet, a környezetet vagy a felhasználók jelent ős részének ellátását közvetlenü l
veszélyeztető földgázellátási zavar. Válsághelyzetet különösen a következ ő események
válthatnak ki :
a) a földgázellátás és földgázfelhasználás egyensúlya oly mértékben felbomlik, hogy azta
szokásos egyensúlytartási eszközökkel már nem lehet helyreállítani ,
b) a földgáz-felhasználási igények meghaladják a beszerzés lehetőségeit, illetve
c) ezek közvetlen veszélye fenyeget .
(2) A földgázellátási válsághelyzet két fokozatba sorolható :
a) a földgázellátási válsághelyzet I . fokozata állapítható meg, amennyiben az (1) bekezdé s
szerinti események, és az azok kezeléséhez szükséges intézkedések mellett a földgázpiacnaka
földgáz	 adás-vételére	 vonatkozó magánjogi 	 szerződések	 alapján	 történő működése
fenntartható ,
b) a fő ldgázellátási válsághelyzet II . fokozata állapítható meg, amennyiben az (1) bekezdés
szerinti esemén ek és az azok kezeléséhez szüksé es intézkedések mellett a föld _ áz • iacnak a
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földgáz adás-vételére vonatkozó magánjogi szerződések alapján történő működése nem
tartható fenn.
(3) A földgázellátási válsághelyzet fennállásáról és fokozatáról a Hivatalnak — a fokozatb a
sorolásra vonatkozó javaslatot is tartalmazó — kezdeményezésére a miniszter el ő terjesztése
alapján a Kormány határozatban dönt, továbbá határozatban állapítja meg a válsághelyze t
megszűnését .
(4) A Kormányt a (3) bekezdés szerinti, továbbá a földgázellátási válsághelyzet fennállás a
alatt teendő intézkedésekre vonatkozó döntésének el őkészítése során tanácskozási jogkörrela
miniszter által vezetett bizottság (a továbbiakban : Bizottság) segíti .
(5) A Bizottság feladat a
a) a földgázellátási helyzet értékelése é s
b) a földgázellátási válsághelyzet fennállása esetén teend ő intézkedésekre vonatkozó javasla t
kialakítása .

97/A. § (1) Földgázellátási válsághelyzet bármely fokozata esetén — annak fennállásáig — a
Kormány rendeletben szabályozhatja
a)	 a munkanapok és munkaszüneti napok, valamint az azokkal összefüggő munkavégzés
rendjét ,
b)	 az ügyfélforgalom el őtt nyitva álló magánhelyiségek vagy közintézmények (különösen
üzletek, ügyfélszolgálatok) nyitvatartási idejét ,
c)	 az ügyfélforgalom el ő tt nyitva álló magánhelyiségek vagy közintézmények (különöse n
üzletek, ügyfélszolgálatok), továbbá irodaházak, valamint a költségvetési fenntartás ú
intézmények legmagasabb felfűtési hőmérsékletét ,
d)	 a földgázfelhasználás mérséklését szolgáló egyéb intézkedést ,
e)	 a Magyar Köztársaság területén termelt vagy készletezett földfiáznak a Magyar
Köztársaság területén kívülre történő kiszállítására vonatkozó szerződéskötés feltételeit,a
Magyar Köztársaság területén történ ő átszállítás kivételével .
(2) Földgázellátási válsághelyzet esetén a beszerzésre kerülő földgáz-helyettesít ő fűtőolajat
terhelő jövedéki adó a jövedéki adóról szóló törvény rendelkezései szerint visszaigényelhet ő .
(3) Földgázellátási válsághelyzet esetén
a) a biztonsági földgázkészletet a földgáz biztonsági készletezésér ől szóló törvény ( a
továbbiakban : Fbkt.) és külön jogszabály rendelkezéseivel összhangban ,
b) a biztonsági kőolaj- és kőolajtermék készletbő l földgázt-helyettesítő tüzelő- és fűtőolajata
behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezésér ő l szóló törvény rendelkezéseivel
összhangban
lehet igénybe venni .
(4) Földgázellátási válsághelyzet esetén a rendszerirányító elrendelheti a földgáznak a Magya r
Köztársaság területén keresztül	 történő átszállítására vonatkozó szerz ődések szerint i
földgázmennyiség arányos csökkentését, amennyiben ezen szerződések szerinti beszállítóa
belföldi felhasználók ellátására vonatkozó szerz ődéseiből fakadó kötelezettségeit nem
teljesíti. A csökkentést a szerződéssel lekötött földgázkapacitások arányának megfelel ő
arányban kell végrehajtani .
(5) Amennyiben a rendszerirányító rendelkezésére álló adatok, információk alapján ne m
álla • ítható me. e értelműen ho mel ik beszállító nem tel' esíti szerz ődéses
kötelezettségeit, a rendszerirányító a Magyar Köztársaság területén keresztül átszállításra
kerülő valamennyi szerződés szerinti földgázmennyiséget arányosan csökkenti .
(6) Az átszállítások arányos csökkentését a rendszerirányító a Hivatalnak haladéktalanul
bejelenti . Amennyiben a Hivatal az intézkedés megalapozottságának vizsgálata érdekébe n
szükségesnek tartja, hatósági ellenőrzést folytat le.
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(7) Az átszállításra kerülő földgázmennyiségek (4)-(5) bekezdés szerinti csökkentésének
részletes szabályait az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat határozza meg .
(8) A válsághelyzeti intézkedésekből származó károkért az engedélyeseket — a tőlük elvárható
magatartás tanúsítása esetén — kártalanítási kötelezettség nem terheli .
(9) A Kormány a válsághelyzet idején megtett biztonsági intézkedéseir ő l haladéktalanul
tájékoztatja az Európai Bizottságot és a tagállamokat .
(10) A felhasználók tárgyilagos és szakszerű tájékoztatása érdekében a fóldgázellátási
válsághelyzet esetére a Hivatal Válsághelyzeti Információs Irodát hoz létre és működtet .

97/B .	 §	 (1)	 Földgázellátási	 válsághelyzet	 I .	 fokozata	 esetén	 a	 felhasználók
földgázvételezésének korlátozására a 96 . §(4) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni .
(2) Földgázellátási válsághelyzet I . fokozata esetén a Hivatal határozatban rendelkezik — az
Fbkt. rendelkezéseinek megfelel ően külön jogszabályban felszabadított — biztonság i
földgázkészlet igénybevételéről, valamint az igénybe vételre jogosult földgázkeresked őkről az
Fbkt . és az annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok rendelkezéseivel összhangba n

97/C. § (1) Földgázellátási válsághelyzet II . fokozata esetén — annak fennállásáig —a
Kormány rendeletben szabályozhatja
a) a felhasználók ellátására vonatkozó szerz ődések teljesítésének felfüggesztését,
b) a felhasználók fóldgáz ellátásának korlátozását, különösen a korlátozás elrendelésénekt
fenntartásának és feloldásának feltételeit .
c) az engedélyesek jogait és kötelezettségeit,
d) a fóldgáz ellátáshoz kapcsolódó, a hatósági és a nem hatósági árak körébe tartozó
valamennyi termék és szolgáltatás legmagasabb árát .
(2) A földgázellátási válsághelyzet II . fokozata esetén a felszabadított földgáz biztonsági
készletekkel a rendszerirányító rendelkezik .
(3) A fóldgázellátási válsághelyzet II . fokozata esetén a földgázkereskedők, valaminta
felhasználók — az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott eljárás- és
elszámolási rend szerint — kötelesek a rendelkezésükre álló földgázmennyiséget a
rendszerirányító részére felajánlani .
(4)A rendszerirányító a (2)-(3) bekezdés szerint rendelkezésére álló földgázmennyiségekkel
történő gazdálkodás során kötele s
a) a napi rendszeregyensúlyozás szempontjai mellett a földgázellátás közép- és hosszú táv ú
fenntarthatóságának szempontjait is figyelembe venni t
b)	 törekedni	 arra,	 hogy	 a	 felajánlott	 földgázmennyiség	 elsősorban	 a	 felajánló
földgázkereskedővel jogviszonyban álló felhasználók ellátását szolgálja .
(5) Aválsághelyzet II. fokozata esetén a földgázkereskedők kötelesek a Hivatalt folyamatosan
tájékoztatn i
a) új földgázforrás-beszerzési lehetőségeikrő l és a potenciális földgázforrás áráról ,
b) az általuk ellátott felhasználóknak a válsághelyzet megszűnését követő 12 hónapban
várható	 ellátásbiztonságáról, különös tekintettel	 a	 (3) bekezdés	 szerinti	 felajánlási
kötelezettségre.
(6) AHivatal az (5)bekezdés szerinti tájékoztatás keretében kapott adatokról, információkról
a(4)bekezdés szerinti feladat ellátása érdekében tájékoztatja a rendszerirányítót, valamint
ezzel egyidejűleg a minisztert .

98 . §(1)Akorlátozás végrehajthatósága érdekében, a felhasználókat korlátozható és nem
korlátozható kategóriákba kell sorolni .
(2) Nem korlátozható kategóriába tartoznak a lakossági fogyasztók, a külön jogszabályba n
meghatározott, közellátást biztosító felhasználók a közellátás biztosításához szüksége s
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fóldgázvételezés mértékéig, valamint azon felhasználók, amelyek földgázvételezésének
korlátozása mérgező anyagnak a szabadba kerülése révén az emberi életet vagy egészséget ,
továbbá a környezetet súlyosan veszélyeztetné a veszélyeztetettség elkerüléséhez szükséges
fóldgázvételezés	 mértékég. Külön jogszabály rendelkezik	 a	 felhasználók további
korlátozható és nem korlátozható kategóriáinak meghatározásáról, a korlátozható kategóriáb a
tartozó felhasználók jogairól és kötelezettségeiről, valamint az egyes felhasználóknaka
jogszabály szerinti kategóriába történ ő besorolásának részletes szabályairól .'

3. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat 395. §-ának az alábbi új (8)-(9)
bekezdéssel történő kiegészítését javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a §
további bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik) :

(8) A földgázellátásról szóló 2008 . évi XL . törvény 132 . 32 . pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép :

/132. ' Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg/

„32. a fóldgázellátási válsághelyzet minősítését,	 kihirdetésének és megszüntetésének
szabályait, valamint az intézkedésre jogosult szervezeteket, azok felel ősségi és hatáskörét,a
fóldgázellátási válsághelyzet esetére létrehozott bizottság összetételére, eljárására vonatkozó
részletes szabályokat, ”

(9) A fóldgázellátásról szóló 2008 . évi XL. törvény a 132. §-t követően az alábbi 132/A. §-sal
egészül ki :

„132/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
1. földgázellátási válsághelyzet fennállása esetén a munkanapok és munkaszüneti napok,
valamint az azokkal összefüggő munkavégzés rendjét, az ügyfélforgalom el őtt nyitva álló
magánhelyiségek, közintézmények (különösen üzletek, ügyfélszolgálatok) nyitvatartási idejét ,
az ügyfélforgalom el őtt nyitva álló magánhelyiségek, közintézmények, (különösen üzletek ,
ügyfélszolgálatok), továbbá irodaházak, valamint a költségvetési fenntartású intézménye k
legmagasabb felfűtési hőmérsékletét, a földgázfelhasználás mérséklését szolgáló egyéb
intézkedéseket valamint a földgáznak a Magyar Köztársaság területérő l történő kiszállításár a
vonatkozó szerződéskötés feltételeit ,
2. földgázellátási válsághelyzet II . fokozata esetén a felhasználók ellátására vonatkozó
szerződések teljesítése	 felfüggesztésének rendjét, 	 a felhasználók földgáz ellátásának
korlátozását, különösen a korlátozás elrendelésének, fenntartásának és feloldásának feltételeit ,
az en • edél esek 'o • ait és kötelezettsé eit valamint a föld áz ellátáshoz ka e csolódó a
hatósági és a nem hatósági árak körébe tartozó valamennyi termék és szolgáltatá s
legmagasabb árát.”

4. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat 395. §-ának az alábbi új (10)
bekezdéssel történő kiegészítését javasolja:

„(10) A fóldgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 145. §-a az alábbi (3)-(4) bekezdésse l
egészül ki :
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„(3) A Hivatal	 2009 . december 31-ig felméri a földgáz-helyettesít ő 	 tüzelőanyag
felhasználására átállítható felhasználók körét, valamint az átálláshoz szükséges berendezése k
műszaki állapotát, és a felmérés eredménye alapján javaslatot tesz a Kormánynak a
jogszabályban elő írt fölgáz-helyettesítő tüzelőanyag-készletezési kötelezettségnek a fölgáz-
helyettesítő 	 tüzelőanyag felhasználásra alkalmas felhasználói körre tekintettel 	 történő
kiterjesztésének módjára, a kiterjesztés technikai és pénzügyi feltételeire .
(4) A felhasználók a (3) bekezdés szerinti feladat végrehajtása érdekében kötelesek a
Hivatallal együttműködni .'

55. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat 396. §-ának az alábbi
módosítását javasolja:

396. §

A földgázellátásról szóló 2008 . évi XL. törvény 3 . § 23 . pontjában a „28 . pont” szövegrés z
helyébe a „26 . pont” szöveg, 12. §-ában a „kapcsolódóan a külön jogszabály” szövegrés z
helyébe a „kapcsolódóan a 96. § (6) bekezdése, valamint a külön jogszabály” szöveg,20. §
(1) bekezdésében a „megkérésére” szövegrész helyébe az „iránti kérelem benyújtására ”
szöveg, 57. § (4) bekezdésében az „állásfoglalást” szövegrész helyébe a „véleményt” szöveg ,
64. (1) bekezdésében a „jár” szövegrész helyébe a „jár el” szöveg, 66 . § (4) bekezdésében a
„8 napon” szövegrész helyébe az „5 munkanapon” szöveg, 67 . § (3) bekezdésében a
„panaszával a Hivatalhoz fordulhat . A Hivatal a panasz kivizsgálását követ ően” szövegrész
helyébe a „kérelmére a Hivatal” szöveg, 71 . § (8) bekezdésében a „15 napon belül köteles
határozatban dönteni” szövegrész helyébe a „10 munkanapon belül dönt” szöveg, 80 . § (1 )
bekezdésében a „kezdeményezheti” szövegrész helyébe a „kérelmezheti” szöveg, 80 . § (2) és
(3) bekezdésében a „kezdeményezést” szövegrész helyébe a „kérelmet” szöveg, [97. § (5)
bekezdésében az „az Fbkt.” szövegrész helyébe az „a földgáz biztonsági készletezésérő l
szóló törvény (a továbbiakban : Fbkt.)” szöveg,] 104. (5) bekezdésében az „ár mikor lép
érvénybe” szövegrész helyébe az „árat mikortól kell alkalmazni” szöveg, 107 . § (3)
bekezdésében a „30 napon” szövegrész helyébe a „22 munkanapon” szöveg, 119 . (1 )
bekezdésében a „gyakorolja,” szövegrész helyébe a „gyakorolja, azzal szemben” szöveg, 122 .

(1) bekezdésében a „jóváhagyó határozata” szövegrész helyébe a „jóváhagyása” szöveg ,
122. (3) bekezdésében a „jóváhagyó határozatát” szövegrész helyébe a „jóváhagyását ”
szöveg, 123 . § (1) bekezdésében a „hozzájáruló határozata” szövegrész helyébe a
„hozzájárulása” szöveg, 123 . (2) bekezdésében a „jóváhagyó határozatát” szövegrés z
helyébe a „jóváhagyását” szöveg, 124 . § (1) bekezdésében a „jóváhagyó határozata”
szövegrész helyébe a „jóváhagyása” szöveg, 124 . § (4) bekezdésében a „jóváhagyó
határozatát” szövegrész helyébe a „jóváhagyását” szöveg, 127 . s) pontjában az „és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 . évi CXL. törvény 17 . §-ában meghatározott
szabályok” szövegrész helyébe az „általános szabályairól szóló törvény adatkezelésr e
vonatkozó szabályai” szöveg, 127 . § v) pontjában a „honlapján” szövegrész helyébe a
„nyilvánosan” szöveg, 129 . (2) bekezdésében a „VET. 168 . §-ában foglaltakat” szövegrés z
helyébe a „villamos energiáról szóló törvényben foglalt — a Hivatal eljárására vonatkozó —
általános szabályokat” szöveg, a „60 nap” szövegrész helyébe a „45 munkanap” szöveg, 132 .
§ 37. pontjában a „hatóság” szövegrész helyébe a „hatóság vagy hatóságok” szöveg lép .
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6. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslatnak az alábbi új 412. §-al és a §- t
megelőzően az alábbi címmel történő kiegészítését javasolja (a módosító javaslat elfogadása
esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszer űen változik):

„A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezésérő l szóló 1993 . évi XLIX .
törvény módosítása

412 .§

(1) A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi XLIX.
törvény 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) A biztonsági készletet a 41 . § (3) bekezdése szerinti kőolaj- és kőolajtermék- ellátás i
válsághelyzetben vagy tüzelőanyag (tüzelőolaj, fűtőolai, földgáz) ellátási nehézség, különöse n
földgázellátási válsághelyzet esetén a miniszter engedélye alapján szabad felhasználni .”

(2) A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezésérő l szóló 1993 . évi XLIX.
törvény 41 . § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/(2) A miniszter felügyeleti jogkörében :/

„c) kőolaj- és kőolajtermék-ellátási válsághelyzetben, vagy ha a Szövetség feladatának nem
tesz eleget, a Szövetséget közvetlen irányítása alá vonhatja,”

(3) A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993 . évi XLIX .
törvény 41 . § (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(3) A (2) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés alkalmazásában k őolaj- és kőolajtermék -
ellátási válsághelyzet akkor áll be, ha a behozatal belföldi fogyasztáshoz mért csökkenés e
eléri a 7%-ot, és a belföldi felhasználási igény csak a biztonsági készlet terhére elégíthető ki ,
továbbá, ha az Európai Unió, illetőleg a Nemzetközi Energia Ügynökség válsághelyzet i
intézkedéseket rendelel .”

7. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslatnak az alábbi új 412 . §-al és a §-t
megelőzően az alábbi címmel történő kiegészítését javasolja (a módosító javaslat elfogadása
esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszer űen változik):

„A polgári védelemrő l szóló 1996 . évi XXXVII . törvény módosítása

412.§

A polgári védelemr ől szóló 1996 . évi XXXVII. törvény 2 . § (2) bekezdése helyébea
következő rendelkezés lép :

„(2) E törvény alkalmazásában veszélyhelyzet a szükséghelyzetetlAlkotmány 19. § (3) bek . i )
ponti el nem érő mértékű , az élet- és vagyonbiztonságot vagy a környezetet veszélyeztető
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természeti	 csapás,	 illető leg	 ipari	 baleset,	 alapvető 	 energiahordozó hiánya	 vagy
terrorcselekmény okozta állapot, amelyet különösen a következő események válthatnak ki :
a) súlyos, több embernél halálos lefolyású tömeges megbetegedést el ő idéző kórokozó
megjelenése, amely kórokozót ürít ő embertő l, kórokozót tartalmazó holttesttől, kórokozóval
szennyezett élelmiszerb ő l, vízbő l, talajból, tárgyról, anyagról, levegőből, állatból vagy állati
tetembő l származik;
b) ivóvíz célú vízkivétellel érintett felszíni vizek haváriaszer ű szennyezése;
c) kedvezőtlen meteorológiai viszonyok következtében fellépő légszennyezettségi állapot,
amelynek során bármely légszennyező anyag koncentrációja a 30 perces levegőminőségi
határértéket a megengedett esetszámon felül meghaladja ;
d) a környezet veszélyes hulladékkal való közvetlen és súlyos szennyezése ;
e) az atomenergia alkalmazását szolgáló létesítményben, berendezésben radioaktív anyagga l
végzett tevékenység során vagy nukleárisűrobjektum becsapódását követően a biztonságo t
kedvezőtlenül befolyásoló és a lakosság nem tervezett sugárterhelését el ő idéző esemény;
f) ipari létesítményben, továbbá szénhidrogén-kitermelés során vagy veszélyes anyag tárolása
és szállítása közben bekövetkező baleset, amikor a szabadba kerül ő mérgező anyag az emberi
életet vagy egészséget, továbbá a környezetet tömeges méretekben és súlyosan veszélyezteti ;
g) árvízvédekezés során, ha az előrejelzések szerint az áradó víz az addig észlelt legmagasabb
vízállást megközelíti és további jelentős áradás várható, vagy elháríthatatlan jégtorlas z
keletkezett, illető leg, ha töltésszakadás veszélye fenyeget ;
h) több napon keresztül tartó kiterjedő, folyamatos, intenzív, megmaradó hóesés vagy
hófúvás ;
i) régión belül egyidejűleg járhatatlan vasútvonal, főút, valamint legalább öt mellékút;
j) belvízvédekezés során, ha a belvíz lakott területeket, ipartelepeket, fő közlekedési utakat ,
vasutakat veszélyeztet és további elöntések várhatók .'

Indokolá s

A módosító javaslat célja, hogy a földgázellátási válsághelyzet esetén alkalmazand ó
rendelkezések alapvető szabályai összefüggésükben az átláthatóság érdekében eg y
jogszabályban jelenjenek meg. Erre hatályára és céljára tekintettel a földgázellátásról szóló
2008. évi XL. törvény (GET) alkalmas .

Az év eleji tapasztalatok alapján válsághelyzet esetén is két fokozat különböztethet ő meg a
helyzet súlyossága alapján . Az elrendelhet ő intézkedések, az elrendelés eszközei a
fokozatoknak megfelelően változnak, ugyanakkor a javaslat értelmében vannak mindké t
fokozatban alkalmazandó rendelkezések, például a felhasználás mérséklése érdekében teend ő
intézkedésekre vonatkozó kormányrendelet kiadása . A módosítás koncepciója szerint a
földgázellátási válsághelyzet I . fokozatában a Kormány dönt a válsághelyzet fennállásáról, a
miniszter rendeletben dönt a biztonsági készlet felszabadításáról és a Hivatal határozatban
rendelkezik a biztonsági készlet felhasználására jogosultakról . A földgázellátási válsághelyzet
II. fokozatában a Kormány dönt a válsághelyzet fennállásáról vagy a II fokozat elrendelésér ő l ,
a miniszter rendeletben dönt a biztonsági készlet felszabadításáról, valamint a Kormán y
további intézkedéseket szabályozhat rendeletben (például szerz ődések felfüggesztése,
hatósági árak bevezetése), a biztonsági készlet felhasználására pedig jogszabály alapján
kizárólag a rendszerirányító jogosult .

A válsághelyzet eszköztárában alkalmazható intézkedések között szerepel a földgáz
exportjára vonatkozó új szerződések válsághelyzet esetén történő megkötésére vonatkoz ó
tilalom (97/A . § (1) bek . e) pont), valamint az ország területén átszállított tranzit célú fölgáz -
mennyiségek arányos korlátozását lehetővé tévő rendelkezés (97/A. § (4)-(5) bek.) . A
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fóldgáz kereskedelmének ezen rendelkezésekkel célzott korlátozási lehetőségei a földgáz
belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2003/55/EK irányelv 26. cikkére, valami n
az Európai Közösség létrehozásáról szóló Római Szerződés 30. cikkére tekintettel a
közösségi joggal összeegyeztethető arányos és indokolt szabályozást valósítanak meg .

A Római Szerződés 30. cikke értelmében:

„A 28. és a 29. cikk rendelkezései nem zárják ki a behozatalra, a kivitelre vagy a
tranzitárukra vonatkozó olyan tilalmakat vagy korlátozásokat, amelyeket a közerkölcs, a
közrend, a közbiztonság, az emberek, az állatok és növények egészségének és életéne k
védelme, a művészi, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek védelme vagy
az ipari és kereskedelmi tulajdon védelme indokol. Ezek a tilalmak és korlátozások azonban
nem lehetnek önkényes megkülönböztetés vagy a tagállamok közötti kereskedelem rejtett
korlátozásának eszközei . "

A 2003/55/EK irányelv 26. cikke értelmében :

" 26. cikk (1) Az energiapiacon fellép ő hirtelen válság esetén, vagy amikor személyek
biztonsága és testi épsége, készülékek, berendezések biztonsága vagy a hálózat integritása
kerül veszélybe, a tagállamok ideiglenesen megtehetik a szükséges biztonság i
intézkedéseket. "

A 2009. januárihoz hasonló gázválság esetén a földgázellátásnak a lakossági épületek é s
egészségügyi létesítmények fűtésében, kommunális ellátást biztosító ipari felhasználók (pl .
alapvető élelmiszeripar) energiaigényének biztosításában, valamint a villamosenergia-
termelésben betöltött szerepére tekintettel megalapozottan állítható, hogy a földgázellátási-
válsághelyzet az emberek (személyek) egészségét, testi épségét, biztonságát és széls őséges
esetben életét veszélyezteti . A 97/A. § (8) bekezdése értelmében a válsághelyzet esetén
megtett biztonsági intézkedéseiről a Kormány a 2003/55/EK irányelv 26 . cikkének (3)
bekezdésével összhangban haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a több i
tagállamot .

A javaslat kidolgozása során áttekintésre kerültek a földgáz biztonsági készletezésér ő l szóló
törvény és a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény ,
valamint az azok felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok földgázellátási válsághelyzette l
összefüggő rendelkezései . Ennek alapján a jelenleg a 75/2007. (VIII. 17.) GKM rendelet
szerinti Földgázellátási Krízis Bizottság feladatköre túlmutat a földgáz biztonsági készletekke l
történő rendelkezés döntés-el őkészítő feladatán, a tapasztalatok is azt mutatják, hogy általános
tanácsadói szerepe van földgázellátási válsághelyzet esetén. Ennek megfelelően a testületre
vonatkozó alapvet ő rendelkezések szintén a GET-be kerülnének .

Az alsóbb szintű szabályozásra vonatkozó javaslat értelmében a válsághelyzettel kapcsolatban
egy önálló kormányrendelet kerülne kiadásra, egységesen a GET és a fóldgáz biztonság i
készletezéséről szóló törvény összehangolt felhatalmazásai alapján, a hatályos GET Vhr .
válsághelyzetre, korlátozásra vonatkozó rendelkezéseinek leválasztásával, és a 75/2007 . GKM
rendelet felváltásával egyidej űleg. Ezáltal a szabályozás átláthatóbbá válna .

Podolák Gy' rgy
elnök

Budapest, 2009 . június 10 .
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