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A Gazdasági Bizottság a Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése
alapján a villamos energiáról szóló 2001 . évi CXX törvény módosításáról szóló T/15720.
számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjeszti elő :

1. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslatnak az alábbi új 32. §-sal történő kiegészítését
javasolja (a javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen
változik):

„32. §

A VET az 51 . §-t követően a következő 51/A . ~-sal egészül ki :

—51/A. § (1) Az 50MWés az ezt meghaladó teliesítményű, a földjzázellátásról szóló 2003 .
évi X L törvényben (a továbbiakban:Get .)meghatározott földizőzt felhasználó erőmű
üzemeltetője abban az esetben jogosult a külön iojzszabályban meghatározott feltételek
szerinti ener fahordozó-készletet az erőmű tüzelőara a ából biztosítani ha -

a) az engedélyes a készletet a Get-ben meghatározott, az ország területén belül va •y kívül
elhelyezkedő földgáztárolóban leköti, va-y a készlet folyamatos - vezetéken keresztül történő
- rendelkezésre állásáról szerződéssel gondoskodik,

h) a lekötött, illetve a szerződésben meghatározott mennyiségű földgáz igénybevételéről
az erőmű üzemeltetője kizárólagosan jogosult rendelkezni, az semmilyen formában nem
korlátozható,

c) a készlet igénybevétele a földgáz Get-ben meghatározott szállítását, elosztását, a
földgáz-ellátás biztonságát, valamint a földgázszállítás és -elosztás szüneteltetésének,
korlátozásának és a külön fogszabályban meghatározott válsághelyzeti intézkedéseknek a
végrehajtását semmilyen formában nem akadályozza, korlátozza.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az erőműre vonatkozó termelői működési
engedély kiadásának nem feltétele, hogy az erőmű földgáz ellátását alternatív energiahordozó
ki tudja váltani.""



2. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslatnak az alábbi új 34. §-sal történő kiegészítését

javasolja (a javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen
változik):

„34. §

A VET az 54. §-t követően a következő54/A.§-sal egészül ki :

„54/A.~ A tüzelőanyag-választási engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a külön
jogszabályban meghatározott, az erőmű energiahordozó-készletezésére vonatkozó
rendelkezdések vagy az51/A. §-banmeghatározott követelmények teliesítésének tervezett
yéRrehajtását igazoló iratokat.""

3. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslatnak az alábbi új 35. §-sal történő kiegészítését
javasolja (a javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen
változik):

„3

A VET a	&-t követően a következő56/A.&-sal egészül ki :

„56/A.	I1) A működési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a külön
jogszabályban meghatározott, az erőmű energiahordozó-készletezésére vonatkozó
rendelkezdések vagy az 51/A. ~-ban meghatározott követelmények teljesítését igazoló
iratokat.""

4. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 51 . §-ának az alábbi új (13) bekezdéssel történő
kiegészítésétjavasolja:

J 3A VET51/A.&,54/A.r ,és56/A.§-ában foglalt rendelkezéseket az e törvény
hatálybalépését megelőzően indult hatósági eljárások során is alkalmazni kell."



Indokolás

A földgáztüzelésű erőmű létesítésének a Vhr. szabályai és a 44/2002. (XII.28 .) GKM rendelet

szabályai értelmében alternatív energiahordozó-készlettel kell rendelkeznie, amit folyékony

szénhidrogén-energiahordozóból kell biztosítani . E rendelkezések célja az ellátás

biztonságának garantálása azzal összefüggésben, ha az erőmű eredeti tüzelőanyagának
rendelkezésre állása kapacitáshiány miatt átmenetileg nem lenne biztosított . E követelmények

törvényi szintre emelését célozza a javasolt két módosítás, azzal, hogy az ellátás-biztonsági
cél más módon is elérhető, ezt pedig indokolt és szükséges a szabályozásban is elismerni .

Ugyanis, amennyiben megfelelő műszaki megoldással biztosított az erőmű eredeti

tüzelőanyagából álló készlet rendelkezésre állása - például az erőmű engedélyeztetésekor a

kérelmező tárolókapacitást is létesít, vagy biztosít - abban az esetben indokolatlan az

alternatív tüzelőanyag-készletek biztosításának előírása .

A javaslat alkalmazza ugyanakkor az „ország területén" kifejezést, amely megfogalmazás

indoka, hogy a VET 3 . §-a, nevezetesen az értelmező rendelkezések 30 . pontja már tartalmaz

olyan rendelkezést, amelynek értelmében a Magyar Köztársaság területét a továbbiakban a
törvényben az „ország" területén kifejezés jelöli .

A Gazdasági bizottság e módosító javaslat benyújtásával egyidejűleg visszavonja a

T/15720/120 . számú bizottsági módosító javaslatát .

Budapest, 2005 . június 8 .
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