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Írásbeli kérdé s
Dr. Kövér Lászl ó
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 91 .§-a
alapján kérdést kívánunk feltenni

Németh Lászlón é
nemzeti fejlesztési miniszter asszonyna k

„Azért veszünk földgáztárolót, hogy bezárjuk? ”

címmel .

Kérdésünkre írásbeli választ kérünk a Miniszter Asszonytól, azért tőle, mert az
energiagazdálkodással, energiapolitikával kapcsolatos kérdéseink vonatkozásában a
Kormány tagjai közül Miniszter Asszony illetékes a válaszadásra .

Tisztelt Miniszter Asszony !

Magyarország Alaptörvénye (2011 . április 25 .) 7. cikkében biztosított jogainkkal élve
az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 91 . §-a
alapján az alábbi kérdéseket intézzük Önhöz :

1. Tervezi-e a kormány, hogy a közvetetten állami tulajdonba kerül ő
földgáztárolók valamelyikének működtetését szünetelteti, vagy a földgáztároló t
bezárja?

2. Ha az 1 . pont szerinti kérdésre adandó válasza igen, kérem, válaszába n
szíveskedjen megjelölni az érintett földgáztárolót és a tervezett intézkedé s
indokait, és várható hatásait, ideértve a foglalkoztatással, ellátásbiztonsággal ,
valamint az állami vagyon értékének változásával kapcsolatos hatásokat !

3. Ha az 1 . pont szerinti kérdésre adandó válasza nem, úgy kérem, szíveskedje n
értelmezni a kormány által támogatott T/12491 . számú törvényjavaslat azo n
rendelkezését, amely szerint 120 millió m 3 mobilgázzá átminősített párnagáz t
kell az állami tulajdonú tárolói engedélyesnek könyv szerinti értéke n
értékesítésre felajánlani az egyetemes szolgáltatóknak .

a. Milyen könyv szerinti értéken van nyilvántartva az értékesítend ő
gázmennyiség? Mennyivel (hány százalékkal) jelent ez kedvez őbb árú
forrást, mint a piacon hozzáférhet ő földgáz ára?

b. Egy tárolóból vagy több tárolóból származik az értékesítend ő
gázmennyiség?



c. Hogyan érinti az értékesítendő , átminősített párnagáz mennyisége az
állam által megvásárolt földgáztárolók működőképességét?

d. Milyen áron került elszámolásra a földgáztárolók állami megvásárlásako r
az értékesítendő földgáz mennyisége?

e. Hogyan változik az állami vagyon értéke az értékesítés hatására ?

Tisztelettel várjuk válaszát !

Budapest, 2013 . szeptember 30 .

Dr. Józsa István

országgyűlési képviselő

MSZP

sterházy Attila
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