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Módosítóiavaslat

Dr. Kövér László úrna k
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt E1nők Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat
40. § (1) bekezdése alapján az а földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény

módosításáról szóló T/1371. számú törvényjavaslathoz az alábbi, egymással szoro s
tartalmi összefüggésben álló pontok szerinti

módosító javaslato t

terjesztem elő, egyúttal kérem, hogy а módosító javaslatomat az Országgyűlés
Gazdasági bizottsága vitassa meg :

1. А tőrvényjavaslаtпа1 az alábbi új I. §-m/ történő kiegészítését javasolom (a

módosító javaslat elfogadása esetén а törvényjavaslat további §-ainak számozás a

értelemszerűen változik) :

„1. §А földgázellátásrólszóló 2008.évi XL. törvény (a továbbiakban:ОЕТ)а
következő 278. §-sal egészül ki :

„27В.§ (1)А közvámraktárként üzemeltetendő föl máztárolótа miniszter rendeletben
határozza mеg ~

(2) А földgáztároló enеdélyesа miniszter (1) bekezdés szerinti rendeleténe k
kihirdetését követ ő 30 napon belül köteles az általa üzemeltetett és az (1) bekezdés
szerinti rendeletben meghatározott földgáztároló közvámraktárként történő üzemeltetési
engedélye iránt kérelmet benyújtania vámhatóságnak .

(3) А fölд áztárоlóközvámraktárként történő üzemeltetéseа vámhatóság(2)bekezdés
szerinti kérelem alapján hozott engedélyező határozatának jogerőssé válását követ ően
kezdhető meg.”"

2. А törvényjavaslat I.§-ának az alábbi módosítását javasoljuk:

1 . § А [földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény] GET 28. §-a következő (2а)-

(21)) bekezdéssel egészül ki :
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„(2a) А közvámraktárként üzemeltetett földgáztárolóban elhelyezett földgáz
tulajdonjoga szabadon átruházható, ahhoz nem szükséges földgáz-kereskedelmi
engedély vagy korlátozott földgáz-kereskedelmi engedély.

(2b)) А közvámraktárként üzemeltete tt földgáztárolóban történt földgáztulajdon-
átruházásokról és а közvámraktári földgázkészlet-változásokról а jtárolói ]
földgáztároló engedélyes köteles а Hivatalt haladéktalanul tájékoztatni .”

3. А törvényjavaslatnak a~ alábbi új 2. § sal történő kiegészítését javasolom (a
módosító javaslat elfogadása esetén а törvényjavaslat további - aiпak számozása
értelemserűen változik) :

,,2 . §А ОЕТ 133. § (1)bekezdése a következő 19. ponttal egészül ki :

/(1) Felhatalmazást kapa miniszter,hogyrendeletben állapítsa meg/

„19.а közvámraktárként üzemeltetendő földgáztárolót.”"

Indokolás

А módosító javaslat pontjai szoros tartalmi összefüggésben állnak egymással .
Dr. Aradszki András államtitkár úr а törvényjavaslat általános vitájában azt kérte а
képviselőktől, hogy а törvényjavaslat szakmai részét nézzék .
А törvényjavaslat szakmai szempontú átnézését követően megállapítható, hogy а
Mengyi Roland képviselő úr által aláírt és a Kormány által támogatott iromány egyrészt
nincs összhangban а gáztörvény fogalmi rendszerével, másrészt nem szabályozza а
végrehajtáshoz szükséges eljárásrendet .
А törvényjavaslat fogalmi rendszerével kapcsolatban ugyanis, amennyiben a z
előterjesztő а „tárolói engedélyes” kifejezés alatt а ОЕТ szerinti „földgáztárol ó
engedélyest” kívánta érteni, akkor ez utóbbi kifejezést kell odaírni, így szükséges а
törvényjavaslat módosítása а 2. pont szerint . Amennyiben mégsem így lenne, akkor
viszont meg kellene határoznia ОЕТ definíciói közö tt , hogy а földgázpiac mеlу
szereplőit fedi le az előterjesztő szerinti „tárolói engedélyes” kifejezés.
Egy másik hiányossága а törvényjavaslatnak, hogy nem rendelkezik arról, hogy mi
alapján fog közvámraktárként üzemelni egy földgáztároló . Ismereteink szerint ugyanis
jelenleg ilyen nincs Magyarországon. Amennyiben ezt is rendeletben fogja kijelölni az
energiapolitikáért felelős miniszter, hasonlóan ahhoz, ahogyan а biztonsági tárolót is
kijelöli, akkor ezt is bele kellene írnia törvényjavaslatba.
És végül, meg kell teremteni az összhangot а Közösségi Vámkódex létrehozásáró l
szóló, а Tanács 1992 . október 12-i 2913/92/EGK rendeletében foglalt rendelkezésekke l
is, vagyis rögzíteni kell, hogy а földgáztároló engedélyesének а közvámraktárként
történő üzemeltetéshez be kell szereznie а vámhatóság engedélyét. А módosító javaslat
1 . és 3 . pontjai ezen hiányosságokat pótolják .
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А módosító javaslat így megteremti az összhangot а Közösségi Vámkódex
létrehozásáról szóló, а Tanács 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendeletében foglal t
rendelkezésekkel, így különösen annak 98-113 . cikkeivel, valamint megteremti az
összhangot а GET által használt fogalmakkal (p1~ „földgáztároló engedélyes” és nem
„tárolói engedélyes") .

Budapest, 2014. október 14 .

Dr. Tóth Bertalan

országgyűlési képviselő

MSZP
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