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Kapcsolódó módosító iavaslat

Dr. Szili Katalin asszonynak,

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005 . évi költségvetéséró7 szóló T/11700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102 . §-a (1) bekezdésében (121 . §-a
(7) bekezdésben) foglaltaknak megfelelően-

Kapcsolódó módosító javaslatot
(TI] 7001505. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő :

- A törvényjavaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,
elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali
részletezés szerinti- növelését, illetve csökkentését javasolom :
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Javaslat a 2005.éviköltségvetésielőirányzatmódosítására
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Xv . GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINNISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok

2 Energia felhasználási hatékonyságjavítása 524,1 +2000, 0 25241

1 Működési költségvetés
s Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0 +3200 4000

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 444,1 +16800 2124.1

Xv . GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINNISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
6 Energiagazdálkodási célelőirányzatok

1 Energiagazdálkodás 28000,0 -2000,0 26 000 0

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 28000,0 -20000 260000

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részleteiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel .
A részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .



Budapest, 2004 . november 25 .
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Indokolás

Az energiafelhasználási célelőirányzaton belül az energia felhasználási hatékonyság
javítására a korábbi években a 2005 évi tervezet többszöröse szerepelt . E célelőirányzat
hivatott támogatni a hazai energiatakarékosságra irányuló kezdeményezéseket, valamint a
megújuló energiahordozók szélesebb elterjedését kívánja szolgálni .

Az energiatakarékosságra több szempontból is szükség van . Egyrészt az ország
energiaellátásnak biztonsága miatt. Másrészt az energia importfüggőség mérséklése is fontos
cél. Harmadrészt pedig a környezetvédelmi célok érdekében is szükség van az
energiatakarékossági pályázatok támogatására és a megújuló energiahordozók szélesebb
körű és általánosabb elterjesztésére .

Mint tudjuk a legtisztább energia az, amelyet meg se kell termelni, ezért az
energiatakarékosság a környezetvédelem leghatékonyabb eszköze, egyben nagy segítségünkre
lehet a nemzetközi kötelezettségvállalásainak teljesítésében, a fenntartható fejlődés
kiteljesítésében . .
A megújuló energiahordozók alkalmazása a másikfontos eszköz ezen céljaink teljesítésében .
Fenntartható fejlődéről és élhető környezetről csak akkor beszélhetünk majd, ha minél
szélesebb körben elterjednek ezek az energiaforrások.

Nem véletlen, hogy az Európai Unió nagy hangsúlyt fektet a tagállamok felé az
energiatakarékosság, illetve a megújuló energia részarányának növelése terén .

A korábbi évek tendenciája csak akkor tartható fenn, ha jelentős mértékben
megnőve jük az energiafelhasználási hatékonyságjavítása célelőirányzat keretét .
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