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Az EFT jelenlegi kondíciók mellett várható óriási veszteségeinek elkerüléséhez az alábbi  
három pont mentén szükséges módosítani az EFT qázbeszerzési szerződéseit: 

1. A szerződésben szereplő kötelezően átveendő mennyiség (MINAQ, minimum 
acquisition volume) ne nőjön 2013-tól 

- a jelenlegi kondíciók mellett a 2012-ben hatályos 8.8 milliárd m 3 kötelezően 
átveendő éves mennyiség 2013-ra 10.5 milliárd m3-re emelkedne 

- mivel ennek értékesítése a hazai piacon a hazai fogyasztás elmúlt évekbeli 
csökkenése, illetve jelenlegi stagnálása mellett nem reális, ezért a fenti (2013-
ban 1,7 milliárd m 3, 2014-ben 1,7 milliárd m3, 2015-ben 1,4 milliárd m3) 
megnövelt átvételi kötelezettség elengedése mindenképpen szükséges 

2. További kötelezően átveendő (MINAQ) mennyiségek átütemezése 2015 utánra 

a. A fenti 1. pont után megmaradó átvételi kötelezettséget 2013-ban 
2.9 milliárd m 3, 2014-ben 3.4 milliárd m3, 2015-ben pedig 5.4 milliárd m3-rel 
szükséges tovább csökkenteni a megnövekedett és alacsony árú ellátási 
lehetőségek miatt (2013-15 időszakra összesen 11.7 milliárd m3) 

b. Az a. pontban szereplő mennyiségeket 2015 utánra érdemes átütemezni (shift) 
előleg- vagy kötbérfizetés nélkül- oly módon, hogy az átvételkor a gáz ára piaci 
legyen, az éves felvett mennyiség ne haladja meg a 2.5 milliárd m3-t 

c. (opcionálisan felmerülhet a fentiek kiegészítéseként) Az 1. pontban kiiktatott, 
összesen 4.8 milliárd m 3 kötelezően átveendő mennyiség megszüntetés helyett 
átütemezésre kerülhet 2020 utánra, 3 évre egyenletesen elosztva (éves 1.6 
milliárd m3) 

3. Beszerzési ár versenyképessé tétele 

a. A 2013-2015-ös szerződéses árakban a jelenleg érvényes 3.3 milliárd m3/év 
spot gázár súlya a fenti módon megállapított átveendő mennyiségeken belül ne 
csökkenjen, és a szerződéses ár 2016-ra érjen el egy kompetitív, piaci 
árszintet. 

1. ábra Szükséges módosítások a kötelezően átveendő mennyiség vonatkozásában 
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Forrás: jelenlegi helyzetre vonatkozó adatok-E.ON adatszoba 

• A jelenlegi (E .ON adatszobára támaszkodó) ismeretek alapján a fenti 
szerződéses módosítások feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy az E F T 
várható éves eredményeinek összege elérje a 225 millió EUR- t . 

• A másik fél nagymértékű ellenérdekeltsége miatt a szerződésmódosítás 
átfutási ideje és a fenti feltételek elérése rendkívül bizonytalan 
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