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A Házszabály 94 .§ (1) bekezdése és a 102 .* (1) bekezdése alapján az egyes
energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló T/4986. számú törvényjavaslathoz az
alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 6. §-ának az elhagyását javasoljuk (a módosító javaslat elfogadása
esetén a törvényjavaslat további §-ainak számozása értelemszer űen változik):

[6. § A Get. 98. (2) bekezdése helyébe a kővetkező rendelkezés lép:

„(2) A nem korlátozható felhasználók körét a földgázvételezés korlátozásáról, a
földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a f ő ldgázellátási válsághelyze t
esetén szükséges egyéb intézkedésekről szóló kormányrendelet határozza meg.”]

Indokolás

A jövőben törvényi szinten nem kerülne meghatározásra a nem korlátozható
felhasználók köre földgázellátási válsághelyzet esetén, amely egyébként a
kiszámíthatóság szempontjából garanciális jelent őségű lenne. A törvényjavaslat szerint
a kormány fogja meghatározni ezt a kört, ugyanakkor a törvényjavaslat hatályon kívü l
helyezi a kormányrendeleti szabályozásra felhatalmazást adó Get . 132/A. § 2. pontját,
és a minisztert hatalmazza fel a rendeleti szabályozás megalkotására (15 . §) .

A módosító javaslat célja annak biztosítása, hogy földgázellátási válsághelyze t
esetén is kiszámítható módon legyen szabályozva a korlátozások rendje. Ennek első
lépéseként — a hatályos szabályozással összhangban - törvényi szinten célszerű
meghatározni azon felhasználók körét, amelyek esetében nincs helye korlátozásnak . E
szabály alapján célszerű kialakítani a rendeleti szinten a korlátozás feltételeit és
részletes szabályait .

A módosítás elfogadásával megszüntethető lenne a törvényjavaslat 6 §-a, 12 . §-a és 15 .
(1) bekezdése szerinti belső ellentmondás, és megmaradhatna a jelenleg nem

kikapcsolható felhasználók ellátásbiztonságának törvényi szintű védelme az
alábbiak szerint :

„98. § (2) Nem korlátozható kategóriába tartoznak a lakossági fogyasztók, a külö n
jogszabályban meghatározott, közellátást biztosító felhasználók a közellátás



biztosításához szükséges földgázvételezés mértékéig, valamint a veszélyeztetettsé g
elkerüléséhez szükséges földgázvételezés mértékéig azon felhasználók, amelye k
földgázvételezésének korlátozása révén bekövetkez ő műszaki esemény az emberi életet
vagy egészséget, továbbá a környezetet súlyosan veszélyeztetné . A korlátozásra
vonatkozó részletes rendelkezéseket tartalmazó jogszabály rendelkezik a felhasználó k
további korlátozható és nem korlátozható kategóriáinak meghatározásáról, a
korlátozható kategóriába tartozó felhasználók jogairól és kötelezettségeiről, valamint az
egyes felhasználóknak a jogszabály szerinti kategóriába történ ő besorolásának részletes
szabályairól."

Budapest, 2011 .november.23.
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