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Tisztelt Elnök Úr!
Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (1í. . 24.) OGY határozat 40 . §,(1) bekezdése alapján a
villamos energiáról szóló 2007 . évi LXXXVL törvény módosításáról szóló T/11901. számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztem elő , amelyek megtárgyalására a Gazdasági Bizottságot kérem :

1 . A törvényjavaslat I . (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul .

„(1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI . törvény (a továbbiakban : Vet .) a következő 7/B. §-sal
egészül ki :
„7/B. § ((I) A Kormány a villamosenergia-rendszer várható teljesítményének egyensúlyára
figyelemmel rendeletben határozza meg az adutt 'naptári évre vonatkozóan – a háztartási méretű

kiserőművek és a villamosműhöz nem csafilakoző kiserőművek'kivéteiével – a szélerőművek, illetve
szélerőmű parkok építésére és használatbavételére kiadható hatósági engedélyek számát és az
engedélyezhető szélerőművek, illetve szélerőmű parkok teljesítményét .
(2)1 A háztartási méretű kiserőművek és a villamosműbőz nem csátlakozó kiserőművek kivételével
szélerőművek, illetve szélerőmű parkék nem létesíthetők
a) , a világörökségről szóló 2011 . évi LXXVII. törvényben meghatározott-világörökségi területen és annak
2000 méteres körzetében ;
b) a természet védelméről szóló 1996 . évi LIII. törvényben meghatározott” védett. természeti területen,
érzékeny természeti területen, Natura 2000 védettség alá tartozóterületen, bio-rezervátumban és azok 1000
méteres körzetében ,
c) az Országos Okológiai Hálózatba tartozó területen, országos vagy megyei tájképvédelmi területen és azo k
1000 méteres körzetében, (1000m),
d) erdőterületen, vízfolyások vagy tavak területén és azok 250 méteres körzetében .

[(3) A villamosenergia-rendszer szabályozhatósága és biztonságos működése ,érdekében, valamint , a
műszakilag korlátozott lőhetőségekre való tekintettel – a háztartási méretű kiserőművek és a
villamosműhöz nem csatlakozó . kiserőművek kivételével – szélerőművek, illetve szélerőmű parkok
létesítése a szélerőmű kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirő l, a pályázat minimális
tartalmi követeIményeiről, valamint a pályázati eljárás szabályairól szóló miniszteri rendeletbe n
meghatározott feltételek szerint meghirdetett pályázat alapján lehetséges .
(4) A pályázati kiírásnak” részletes leírást kéll adnia a 'pályázati eljárásról, továbbá a pályázat
értékelési szempontjairól,"1, "

2. A törvényjavaslat I . (3) bekezdése elmarad .

1(3) A Vet. 117. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki :



„(6a) A szélerő mű vagy szélerőm ű park építésére adott engedély hatályát veszti, ha az építményeke t
az építésre kiadott engedély jogerőre emelkedését ől számított egy éven belül nem építik meg, vagy az
említett építményeket véglegesen eltávolitják. A szélerőmű vagy szélerőmű park építésére adott
engedély hatálya nem hosszabbítható meg.”]

3 . A törvényjavaslat I . § (4) bekezdése elmarad .

1(4) A Vet. 170. (1) bekezdése a következő 50. ponttal egészül ki :
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy )
„50. a szélerőművek, illetve szélerőmű parkok építésére és használatbavételére kiadható hatóság i
engedélyek számát és az engedélyezhető szélerőművek, illetve szélerőmű parkok teljesítményét”
(rendeletben állapítsa Meg .) ]

4. A törvényjavaslat 2 . §-a elmarad .

12, A Vet.
a) 7. § (1) bekezdésében a „(2) bekezdésben” szövegrész helyébe a „71B . §-ban” szöveg ,
b) 117. § (6) bekezdésében az „A villamosmű” szövegrész helyébe az „A (6a) bekezdésben
meghatározott kivétellel a villamosm ű” szöveg lépj

5 . A törvényjavaslat 4 . §-a elmarad .

14 . § Hatályát veszti a Vet. 7. (2) és (4) bekezdése. ]

INDOKOLÁS

A törvényjavaslat az energiapiacot tervezíúgy átalakítani, hogy aszélenergia alkalmazásával kapcsolatos
bürokratikus követelményéket teljesíthetetlenné igyekszik` tenni . Ez még akkor is kifejezetten sunyi és
jogállamban szégyellnivaló megoldás lenne, ha olyan, társadalmilag > káros vagy értelmetlen tevékenységről
lenne szó, mint a ,kaszinók üzemeltetése vagy további labdarúgó stadionok építése .' Ehhez képest most
ugyanazok javasolják a megújuló szélenergia termelés hazai terjedésének 'ellehetetlenítését, akik Paks I I
egyszerűbb engedélyezése ,érdekében külön törvénycsomagot fogadtattak el az ,Országgyű léssel . Előbb vagy
utóbb, legkésőbb az unokáiknak ezekkel a döntésekkel el kell számolniuk a mai döntéshozóknak. Ezt
szeretném megkőnnyítení :azzal, hogy az országgyűlés a törvényjavaslatnak az LMP álláspontja szerin t
elfogadhatatlan rendelkezéseir ől az Országgyülés a módosító javaslat kapcsán külön is állást foglaljon .

Önálló vizsgálat tárgya lehet viszont, hogy milyen, a védett területekkel kapcsolatos törvényi tilalma k
vonatkozzanak a szélerőmüvi létesítmények élhelyézésére . Ha megállapít ilyeneket az Országgyű lés, akkor
azoknak nem csak 'a világörökségi és természetvédelmi területekre kellene vonatkoznia, hanem enné l
szélesebb körben, a természeti érlékkel bíró vagy tájképvédelem alatt álló területek szélesebb körére, azok
egy kilométeres pufferzónájára, illetve az erdőkre és a tavak, vízfolyások közvetlen környezetére'- is ki
kellene terjednie .

Budapest, 2016 . szeptember 15 .

SallaiR. Benedek
(LMP)
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