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az Országgyűlés elnökének
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Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94 .* (1) bekezdése és a 102 . § (1) bekezdése alapján a 2007-2020

közötti időszakra vonatkozó energiapolitikai koncepcióról szóló H/4858. számú

országgyűlési határozati javaslathoz - a H/4858/6 . számon benyújtott módosító javaslatho z

(H/4858/18 . számú bizottsági ajánlás 1 ., 2., 3. és 4 . . pont) kapcsolódva - a következ ő

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztjük elő :

1.Az országgyűlési határozati javaslat címének az alábbi módosítását javasoljuk:

. . . ./2008. ( . . .) OGY határozat
a [2007) 2008-2020 közötti időszakra vonatkozó [energiapolitikai koncepcióról ]

energiapolitikáról

2. Az országgyűlési határozati javaslatnak a címét követően, az 1 . pontot megelőzően az
alábbi új felvezetőszöveggel történőkiegészítését javasoljuk:

„Az Országgyűlés a 2008-2020 közötti 	 időszakra vonatkozó energiapolitikáról	 az
ellátásbiztonság, a versenyképesség és a fenntarthatóság, mint hosszú távra szóló els ődleges
célok együttes érvényesülése, a gazdaság és a lakosság energiaigényeinek biztonságos t
gazdaságos, a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével történ ő kielégítése, az
energiamaci verseny erősítése, valamint az Európai Unió keretében meghatározott közösség i
célok megvalósulásának elősegítése érdekében a következ ő határozatot hozza :”

3. Az országgyűlési határozati javaslatnak az alábbi új 1-11. pontokkal történő kiegészítését
javasoljuk (a módosító javaslat elfogadása esetén az országgyűlési határozati javaslat
további pontjainak számozása értelemszer űen változik) :

„1 . Az energiapolitika stratégiai célja, hogy hosszú távú szempontokat is mérlegelv e
optimalizálja az ellátásbiztonság, a versenyképesség és a fenntarthatóság, mint els ődleges
célok e' yüttes érvényesülését .
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2. Az ellátás biztonsága érdekében törekedni ktll a kiegyensúlyozott energiaforrás-struktúr a
elérésére és fenntartására . Ebből a célból elő kell segíteni a hazai források részarányának
fenntartását, illetve növelését, az energiahordozó import szállítási útvonal és forrás szerint i
diverzifikálását, az energiahordozó-szerkezetnek és a biztonsági készleteknek az ellátá s
biztonsága szempontfából optimális kialakítását, valamint a regionális energiapiaco k
kialakulását elősegítő infrastruktúra fejlesztését .

3. Az energiapolitikának – az Európai Unió egységes bels ő energiapiacába történő
integrálódáson, az iparágban bekövetkez ő technológiai előrehaladáson, a kutatás-fejlesztési
tevékenységen, valamint a regionális piacon kialakuló árakon keresztül – hozzá kell járulni a
Magyarország gazdasági versenyképességének növeléséhez .

4. Az energiapolitikának a fajlagos	 energiafelhasználás csökkentésén, a megújul ó
energiaforrások és a hulladékból nyert energia arányának – Magyarország természet i
adottságaival és a lakosság teherbíró kiességével összhangban álló – növelésén, környezet -
és természetbarát technológiák fokozatos bevezetésén keresztül hozzá kell járulnia a
fenntartható fejl ődéshez .

5. Biztosítani kell a magyar energiapolitika és klímapolitika közötti összhangot . Az
üvegházhatású gázkibocsátások csökkentésére vonatkozó vállalások során figyelembe kell
venni azoknak a magyar gazdaságra gyakorolt energia-ellátásbiztonsági, gazdasági és
versenyképességi hatásait .

6. A magyar közlekedéspolitika kialakítása és végrehajtása során biztosítani kell a z
energiapolitikával való összhangot, így különösen figyelembe kell venni a közlekedési cél ú
energiaigények, üvegházhatású	 gáz-	 és	 károsanyag-kibocsátások növekedési ütem e
visszafogásának szükségességét, valamint a megújuló forrásokból el őállított üzemanyagok
felhasználási arányának növekedési lehetőségeit.

7. Az energiapolitika céljait – az Európai Unió közös energiapolitikájának kialakításához é s
megvalósításához való hozzájárulás, valamint Magyarország energetikai tárgyú nemzetköz i
kapcsolatai kiegyensúlyozottsága fenntartásának és fejlesztésének érdekében – a magya r
külpolitika és diplomácia prioritásrendszerébe kell illeszteni .

8. Az energiapolitika céljainak megvalósítását – különösen az energiahatékonyság javítása, az
energiatakarékosság növelése, valamint a megújuló energiaforrások és a hulladékból nyert
energia felhasználásának ösztönzése terén – az állami támogatási politika eszközeivel ,
továbbá az Európai Unió által Magyarország részére rendelkezésre bocsátott forrásokkal is el ő
kell segíteni. A megújuló energiaforrások felhasználásának ösztönzése során kiemelt
figyelmet kell fordítani a környezet- és természetvédelmi, valamint az élelmiszer- é s
takarmánytermeléssel kapcsolatos hatásokra .

9. Biztosítani kell az energiapolitika céljaival összhangban álló – a piaci verseny feltételei t
biztosító, a fogyasztóvédelem, az ellátásbiztonság, a műszaki biztonság, a környezet- és
természetvédelem és a munkaegészség szempontjait figyelembe vevő –, az Európai Uni ó
iogszabályainak megfelelő szabályozási környezet kialakítását és fejlesztését .

10. Az energiapolitika céljainak megvalósulása érdekében el ő kell segíteni az energia- és
környezettudatos szemlélet kialakítását és fejlesztését .
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11 . Az energiapolitika céljainak megvalósulása érdekében, az Európai Unió keretében
meghatározott közösségi célokkal összhangban — különösen az épületek, a közlekedés és a z
energiaátalakítás területén — ösztönözni kell az energiahatékonys 	 növelését, valamint a z
energiatakarékosságot ."

4. Az országgyűlési határozati javaslat 1-14. pontjainak az alábbi módosítását javasoljuk :

1 . Az Országgyűlés az 1-11 . pontokban foglaltak megvalósítása érdekében felkéri a
Kormányt, hogy

a) [A Kormány] az energiapolitika megvalósítása során a hosszú távú szempontokat i s
mérlegelve gondoskodjon az ellátásbiztonság, a versenyképesség és a fenntarthatóság, mint
elsődleges célok együttes érvényesüléséről, hogy a gazdaság és a lakosság energiaigénye i
mindenkor kellő biztonsággal, a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével ,
gazdaságosan kielégítésre kerüljenek; [ . ]

b) [2. A Kormány] a földgáz- és villamosenergia-ellátásban az ellátásbiztonság megőrzése, a
piacnyitás kiteljesítése, a fenntartható fejlődés szempontjainak figyelembevételével arra
törekedjen, hogy a [olyan új működési modellt és] jogszabályi [keretrendszert]
keretrendszer [vezessen be, amely] a hatékonyság növelését és az ebb ől eredő [haszon, ]
haszonnak a fogyasztókhoz történő eljuttatását [eredményezi.] eredményezze ;

c) [3. A Kormány] dolgozzon ki átfogó, országos energiahatékonysági stratégiát és nemzet i
energiahatékonysági cselekvési tervet, és gondoskodjon azok megfelel ő végrehajtásáról; [ . ]

d) a rendelkezésére álló eszközökkel segítse el ő a kiegyensúlyozott energiaforrás-struktúr a
elérését és fenntartását .,

[4. A Kormány dolgozza ki] kísérje figyelemmel a nagyhatékonyságú kapcsolt
energiatermelés támogatási szabályrendszerét, [és vizsgálja felül] valamint a megújul ó
[villamosenergia-források] energiaforrások és a hulladékból nyert energia alkalmazásával
kapcsolatos jogszabályi környezetet; [. ]

fi [5. A Kormány] kezdje meg az [esetlegesen szükségessé váló, a jelenlegieket kiváltó] új
atomerőművi [kapacitások] kapacitásokra vonatkozó döntés-előkészítő [munkáit] munkát . A
szakmai, környezetvédelmi és társadalmi megalapozást követ ően a beruházás
szükségességére, feltételeire, az erőmű típusára és telepítésére vonatkozó javaslatait kellő
időben terjessze az Országgyű lés elé; [ . ]

g) [6. A Kormány gondoskodjék] gondoskodjon a nukleáris hulladékok végleges
elhelyezésére irányuló programok megfelel ő végrehajtásáról és megvalósításáról, az ehhe z
szükséges feltételek biztosításáról ; [. ]

h) a földgáz-importfüggőség növekedési ütemének mérséklése, valamint a központ i
költségvetési bevételek növelése érdekében szabályozási eszközökkel segítse el ő a hazai
inert-tartalmú földgázvagyon minél teljesebb felhasználását ;
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i) [7. A Kormány a rendelkezésére álló eszközökkel járuljon hozzá új nagykapacitás ú
földgázszállító vezetékek megvalósításához az importdiverzifikáció érdekében és azért,
hogy] az im • ortdiverzifikáció a versen és az ellátásbiztonsá _ érdekében kezdemén ezze a
regionális energiapiacok miel őbbi kialakítását, különös tekintettel Magyarország [a gázellátás
szempontjából] regionális elosztó és [tranzit-országgá váljon] tranzit	 szerepének
erősítésére.	 Segítse	 elő 	 a	 határokon átnyúló	 villamosenergia- 	 és	 földgázhálózati
infrastruktúra-fejlesztések – így különösen a Nabucco, a Déli Áramlat, LNG terminálró l
vételező földgázszállító vezeték –, valamint új földgáztárolók megvalósítását ; [ . ]

j) kezdeményezze a villamosenergia-rendszer szabályozhatóságának felülvizsgálatát ésa
nemzetközi követelményeknek megfelelő szabályozhatóság tartós fenntartásához szüksége s
döntések előkészítését ;

k) [8. A Kormány] teremtse meg, és folyamatosan tartsa fenn azokat a szervezeti ,
intézményi, szervezési, pénzügyi és jogi feltételeket, illetve eszközöket, amelyek lehet ővé
teszik a hazai energetikai kutatás, fejlesztés és oktatás magas szintű folytatásátj . ]

1) [9 . A Kormány] dolgozza ki a megújuló energiaforrások felhasználásának – Magyarország
természeti és gazdasági adottságainak, a lakosság teherbíró képességének, a legkisebb költsé g
és a környezeti fenntarthatóság elvének megfelel ő , valamint az Európai Unió célkitűzéseivel
összhangban álló – növelésére vonatkozó stratégiát, amely hozzájárul a hazai üvegházhatású
gáz kibocsátás-csökkentési célok megvalósításához íst [ . ]

m) [10 . A Kormány] vizsgálja meg a [távhőszolgáltatással] távhőtermelésselkapcsolato s
árszabályozási és jogi rendelkezések végrehajtásának, 	 valamint a távhőszolgáltatást igényb e
vevők támogatásának tapasztalatait, és amennyiben indokolt, ez alapján dolgozza át a
szabályozást a gazdaságos távhőszolgáltatás [távkő] versenyképességének biztosítása
érdekébent [. ]

[11 . A Kormány] gondoskodjon a Nemzeti Alaptantervnek az energiatudatossággal
kapcsolatos ismeretek oktatásával való kiegészítéséről, mind az általános iskolai, mind a
középiskolai képzésben [ . ]

o) az energiatudatos szemlélet kialakulásának elősegítése érdekében a rendelkezésére álló
eszközökkel segítse elő az épületek,	 illetve épületrészek fajlagos energiafelhasználás i
adatainak összehasonlítható módon történő megismerhetőségét ;

p) [12. A Kormány vizsgálja felül] kísérje figyelemmel az energiafelhasználás szociáli s
támogatási rendszerét, és célzott szociálpolitikai intézkedésekkel hatékonyan biztosítsa a z
energia- és szociálpolitika ősszhangjátt [ . ]

g) [13 . A Kormány] gondoskodjon a közlekedési infrastruktúrának a fenntartható fejl ődéssel
összhangban való fejlesztésére irányuló országos koncepció kidolgozásáról ;. [. ]

r) gondoskodjon az energiapolitika céljainak hatékony megvalósulását el ősegítő pályázatok é s
források megfelelő koordinációsáról ;

s) Magyarországnak az Európai Unióval, annak tagállamaival, valamint más államokkal é s
nemzetközi szervezetekkel kialakított nemzetközi kapcsolatainak fenntartása és fejlesztése
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során kiemelt figyelmet fordítson azoknak az energiapolitikai célok megvalósítására gyakorol t
hatásaira .,

I) [14. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy] legalább kétévenként készítsen
tájékoztatót az energiapolitika megvalósulásáról az Országgy ű lés feladatkörrel rendelkező
bizottsága részére, és amennyiben az energiapolitika feltételrendszerében bekövetkezet t
változások indokolják, a tájékoztató benyújtásával együtt tegyen javaslatokat az
energiapolitikai koncepció felülvizsgálatára .

Indokolás
A kapcsolódó módosító javaslat szerkezeti, tartalmi és stilisztikai módosításokat tartalmaz ,
amelyek között szoros tartalmi összefüggés áll fenn .

A kapcsolódó módosító javaslat célja, hogy az energiapolitikáról szóló országgy űlési
határozatba illessze azokat a hosszú távon is érvényes elvi kereteket, amelyek megkönnyítik a
Kormány részére történő feladat-meghatározások értelmezhetőségét. A módosító javaslat
ennek megfelelően a határozati javaslatot megfelelő preambulummal, az alapvető célokat és
elveket rögzítő új 1-11 . pontokkal kívánja kiegészíteni, míg a Kormány által végrehajtandó
feladatokat külön pontban, de egységesen kívánja meghatározni .

A kapcsolódó módosító javaslat 1 . pontjában történő módosítás célja elsősorban a határozati
javaslat előkészítése óta eltelt idő miatt szükséges .

A kapcsolódó módosító javaslat 2 . pontjában szükséges felvezetésként, preambulumkén t
mindazon szempontok, célok felsorolása, amelyek érdekében az Országgy űlés az
energiapolitikáról szóló országgyű lési határozatot el kívánja fogadni .

A kapcsolódó módosító javaslat 3 . pontja tartalmazza — a határozati javaslat háttéranyagána k
következtetéseire alapozva - azokat a hosszú távon is érvényes célokat, és elveket, amelyek
mentén a konkrét cselekvéseket végre kell hajtani . Ennek keretében rögzíteni kell az
energiapolitika stratégiai célját, amely alapján hosszú távú szempontokat is mérlegelv e
optimalizálni kell az ellátásbiztonság, a versenyképesség és a fenntarthatóság céljainak
együttes érvényesülését. A beiktatni javasolt új 2-4. pontok ezen részcélok eléréséhez
szükséges elveket rögzítik. A beiktatni javasolt új 5-7 . pontok az energiapolitikának más
politikákkal való viszonyára vonatkozóan állapítanak meg alapelveket . Így különösen
rögzíteni szükséges a klímapolitikával, a külpolitikával, valamint a közlekedési politikáva l
való összhang biztosításának szükségességét. A beiktatni javasolt új 8-11 . pontok az
energiapolitika céljainak elérésére hivatott eszközöket rögzítik . Így szükséges az
energiahatékonyságot növelő intézkedések megfelel ő támogatása, az energiatudatos szemlélet
kialakításának ösztönzése, valamint az Európai Unió célkitűzéseit és szabályrendszerét i s
figyelembe vevő hazai szabályozási környezet megfelel ő alakítása.

A kapcsolódó módosító javaslat 4 . pontja tartalmazza a Kormány részére a feladato k
meghatározását . Tekintettel arra, hogy a H/4858 . számú határozati javaslat 1-14 . pontjai
kivétel nélkül erre vonatkoznak, a módosító javaslat fenti módosításainak elfogadása eseté n
célszerű e pontokat egy határozati javaslati pontban, külön alpontokban meghatározni . A
módosító javaslat e pontjában javasolt tartalmi módosítások részben új rendelkezések, részbe n
a meglévő rendelkezések pontosítására, irányulnak .

A módosító javaslat 4 . pontjában lévő pontosító jellegű javaslatok a H/4858 . számú határozati
javaslat 2 ., 4., 5 ., 7., 9. és 12. pontjára vonatkoznak. Az egyes pontokat érintő tartalmi
módosítások indokai az alábbiakban foglalhatóak össze :
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• szükséges a H/4858. számú határozati javaslat 2 . pontjának (módosító javaslat álta l
javasolt új b) pont) módosítása, tekintettel arra, hogy az új működési model l
bevezetése a villamosenergia-ágazatban megtörtént, a földgáz ágazatban az ez t
megalapozó törvényjavaslatnak az Országgy űlési tárgyalása folyamatban van . A
Kormány részére így olyan feladatot célszerű meghatározni, amely az új működés i
modell hatásaival kapcsolatos teendőkre vonatkozik, így a Kormánynak arra kel l
törekednie, hogy a jogszabályi keretrendszer a hatékonyság növelését és az ebb ő l
eredő haszonnak a fogyasztókhoz történő eljuttatását eredményezze ;

• szükséges a H/4858 . számú határozati javaslat 4. pontjának (módosító javaslat által
javasolt új e) pont) módosítása, tekintettel arra, hogy a nagyhatékonyságú kapcsol t
energiatermelés támogatási szabályrendszere, és a megújuló villamosenergia-források
alkalmazásával kapcsolatos szabályrendszer az új villamosenergia-piaci model l
hatályba lépésével egyidejűleg kidolgozásra került, jelenleg hatékonyan működik . A
Kormánynak ezért a szabályozást figyelemmel kell kísérnie, amely magában foglalja a
szükség szerinti beavatkozás lehetőségét ;

• szükséges a H/4858. számú határozati javaslat 5 . pontjának (módosító javaslat által
javasolt új f) pont) olyan tartalmú módosítása, amely a nukleáris energia hasznosítása
területén bátrabb lépések megtételére ösztönzi a Kormányt, összhangban az
energiapolitika céljaival ;

• a regionális energiapiacok kialakításának kezdeményezése, valamint a regionáli s
energiapiacok kialakítását elősegítő villamosenergia- és földgázhálózati
infrastruktúra-fejlesztések ösztönzése alapvető jelentőségű az importdiverzifikáció, az
ellátásbiztonság és a verseny szempontjából, ezért fontos, hogy a Kormány a
rendelkezésre álló eszközökkel ezek fejlesztéséhez hozzájáruljon ;

• szükséges a H/4858 . számú határozati javaslat 9 . pontjának (módosító javaslat által
javasolt új 1) pont) olyan tartalmú módosítása, amely alapján az ott meghatározott
szempontoknak – vagyis Magyarország természeti és gazdasági adottságainak, a
lakosság teherbíró képességének, a legkisebb költség elvének és a környezet i
fenntarthatóságnak, valamint az Európai Unió célkitűzéseinek – megfelelően kell a
megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére vonatkozó stratégiát
kidolgozni ;

• szükséges a H/4858 . számú határozati javaslat 12 . pontjának (módosító javaslat által
javasolt új p) pont) módosítása, tekintettel arra, hogy az energiafelhasználás szociáli s
támogatási rendszere 2006. végén átalakításra került . Ennek eredményeként elegend ő
a „figyelemmel kísérés”, és a szükség szerinti beavatkozás a Kormány részér ől .

A módosító javaslat 4 . pontjában lévő , beillesztésre javasolt új rendelkezések :

• szükséges beilleszteni a Kormány részére meghatározandó feladatok közé a
kiegyensúlyozott energiaforrás-struktúrára törekvés feladatát, összhangban a z
ellátásbiztonsági célokkal;

• a hazai energiaforrások arányának növelése, az importfiigg őség csökkentés e
érdekében szükséges rögzíteni, hogy a hazai földgázvagyon minél teljeseb b
kiaknázását ösztönözni szükséges, figyelembe véve ugyanakkor az ezzel kapcsolatos
költségvetési érdekeket is ;

• a villamosenergia-rendszer szabályozhatóságának vizsgálata, és a tartó s
szabályozhatóság megteremtéséhez szükséges döntések előkészítésére vonatkozó
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feladatok ugyancsak fontosak az ellátásbiztonság, a versenyképesség és a
fenntarthatóság megőrzése érdekében;

• az energiatudatos szemlélet kialakításának ösztönzése és erősítése érdekében
szükséges, hogy az energia-felhasználók tisztában legyenek saját felhasználás i
mennyiségükkel, fogyasztási szokásaikkal. Ennek érdekében szükséges, hogy
megismerhessék összehasonlítható módon a saját lakásaik fajlagos energiafogyasztás i
adatait;

• z energiapolitika céljaival összhangban különös jelent ősége van annak, hogy az
energiatakarékossággal, energiahatékonysággal, megújuló energiaforrásokka l
kapcsolatos pályázatok és források a lehet ő legnagyobb hatékonysággal legyenek
felhasználva, ezért a Kormánynak gondoskodnia kell ezek megfelel ő koordinációjáról ;

• az energetika gazdasági jelentőségére tekintettel szükséges, hogy Magyarország a z
Európai Unióval, annak tagállamaival, valamint más államokkal és nemzetköz i
szervezetekkel kialakított nemzetközi kapcsolatainak fenntartása és fejlesztése sorá n
kiemelt figyelmet fordítson azoknak az energiapolitikai célok megvalósítására
gyakorolt hatásaira. Mindez összhangban áll az energiapolitika és a külpolitika
egymáshoz való kapcsolatával kapcsolatban rögzített alapelvvel .

Budapest, 2008 . március 31 .

MSZP

Dr. Magda Sán o r
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