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A Gazdasági és informatikai bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 46/1994 .
(IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1) bekezdése és a 102 . (1) bekezdése alapján az egyes
pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/10903. számú törvényjavaslathoz a
következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

A törvényjavaslat a következő új alcímmel és 86 . §-sal történő egészül ki (a további alcímek
és §-sok számozásának értelemszerű módosításával) :

„5. A földgázellátásról szóló 2008 . évi XL. törvény módosítása

86. § (1) A földgázellátásról szóló 2008 . évi XL. törvény (a továbbiakban : Get.) 91/A. § (2)
bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(2) Az egyensúlyozó	 platformon az ügyletek pénzügyi	 elszámolását	 törvényben
meghatározott, a szállítási rendszerirányító által kiírt pályázaton nyertes központi szerződő fél
vagy elszámolóházi tevékenységet végző szervezet végzi . ”

(2) A Get. 91/A. § (7) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(7) Az egyensúlyozó platformhoz történ ő hozzáférésre és az ügyletek lebonyolítására az erre
jogosult piaci szereplő a szállítási rendszerirányítóval, az ügyletek pénzügyi elszámolásár a
köz • onti szerződő féllel va_ elszámolóházi tevéken sé et végző szervezettel szerződést köt .
A piaci szereplők közötti adásvétel a központi szerződő fél vagy elszámolóházi tevékenysége t
végző szervezet közbeiktatásával, az eladó és a vev ő közötti anonimitás elve alapján,



szabványosított ügyletek formájában történik . Az egyensúlyozó platform működtetésének
díját a szállítási rendszerirányítási díj tartalmazza .'

Indokolás

A „földgázellátásról” szóló 2008. évi XL. törvény (továbbiakban : Get.) 91/A. §-a (2) bek .
alapján az egyensúlyozó platformon az ügyletek pénzügyi elszámolását törvénybe n
meghatározott, a szállítási rendszerirányító által kiírt pályázaton nyertes elszámolóház végzi .

A „tőkepiacról” szóló 2001 . évi CXX. törvény (továbbiakban: Tpt .) alapján az elszámolóház a
tőzsdei, tőzsdén kívüli ügyletek elszámolását végző szakosított hitelintézet. A Get.
rendelkezéseinek megfelelően a Napi Földgáz és Kapacitás kereskedelmi Piac (továbbiakban :
NFKP) működtetését végző FGSZ Földgázszállító Zrt . (továbbiakban: FGSZ) közbeszerzési
eljárás lefolytatását követően szerződést kötött a nyertes Központi Elszámolóház és Értéktár
(Budapest) Zrt .-vel (továbbiakban: KELER) az elszámolási szolgáltatás végzésére . A
KELER, mint fővállalkozó, alvállalkozóként vette igénybe a garant őri tevékenységet végző
KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. (továbbiakban: KSZF) által nyújtott
garanciavállalási, kockázatkezelési szolgáltatást . A KELER többségi tulajdonosa a KSZF-nek.
A KSZF, központi szerződő félként, az NFKP ügyletek során beáll az ügyletbe, ahol az
eladónak vevőjévé és a vevőnek eladójává válik .

Az Európai Parlament 2012 . július 4-én elfogadta és 2012 . július 27-én közzétette „a tőzsdén
kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerz ődő felekrő l és a kereskedési adattárakról”
szóló 648/2012/EU rendeletet (továbbiakban : EMIR), mely a központi szerződő fé l
szervezeteket szabályozza .

Az EMIR hatálya alatt a központi szerződő fél klíring (elszámolási) tevékenységet is végez ,
mely szabályozásnak való megfelelés teljesítése érdekében, a KSZF ezzel b ővítette
tevékenységét .

Fentieknek megfelelően, az NFKP részére nyújtott szolgáltatások (elszámolás ,
garanciavállalás) maradéktalan és folyamatos biztosítása érdekében, a Get .-et oly módon
szükséges módosítani, mely megfelelően kezeli a változó jogszabályi környezetben az
elszámolóházi funkció maradéktalan teljesülését . A most javasolt szövegszerű módosítás
mind a jelenlegi, mind a jövőben állapotokra megfelelő megoldást eredményezne .

Budapest, 2013 . május 14 .

Koszorús László
alelnök
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