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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként, valamint 
Környezetvédelmi bizottsága megvitatta az alternatív energiahordozók elterjesztésének 
hatékonyabbá tételéről szóló, H/16150. számon beterjesztett határozati javaslatot, továbbá 
az ahhoz benyújtott H/16150/3. számú módosító javaslatot. 
 
 
 Megjegyzés: A határozati javaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a határozati javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek 
számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen 
megváltoznak a határozati javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás 
nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 Módosításra irányuló határozati javaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § 
(3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó határozat nem érintett §-ára vonatkozik, és 
ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 
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 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 
 

1.  Tóth István képviselő a határozati javaslatnak a következő módosítását javasolja: 
 

"az alternatív és megújuló energiahordozók elterjesztésének hatékonyabbá tételéről 
 
 l. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy készítsen elő egy akadálymentesítő 

jogszabályi csomagot az alternatív energiaforrások elterjedésének gyorsítása 
érdekében az alábbiak szerint: 

 
1.1. A villamos energia előállításához használt alternatív és megújuló energetikai 

beruházások befektetőinek nagyobb biztonsága érdekében a kötelező áram - 
átvételt és [támogatási] annak feltételeit törvényben kell szabályozni. 

 
1.2. Az alternatív és megújuló energetikai beruházások[at segítendő a 

túlbürokratizált] elősegítése érdekében egyszerűsített környezetvédelmi 
engedélyezési eljárást [egyszerűsíteni kell] kell létrehozni. 

 
1.3. A magyar termálkincs jobb kihasználása érdekében felül kell vizsgálni a 

jelenlegi jogszabályi környezetet, és a szükséges módosításokat el kell végezni. 
 

1.4. A mezőgazdasági alapanyagból előállított folyékony energiahordozók térnyerése 
érdekében az Európai Unió ajánlásait is figyelembe véve kötelezővé kell tenni 
azok üzemanyagokba bekeverését, 2007-től energiatartalomra vetítve 2 %-os, 
2010-től legalább 4 %-os mennyiségben. A szabályozásnál kiemelten kell 
érvényesíteni a hazai alapanyag-termelők érdekeit. A bio – üzemanyag 
elterjesztésének elősegítése érdekében a jövedéki szabályozás elkészítésénél 
előnyben kell részesíteni a hagyományos kőolajból származó folyékony 
üzemanyagokkal szemben. 

 
1.5. A biogáz termelés fokozását segítendő módosítani kell a gáztörvényt, olyan 

módon, hogy a megfelelő minőségű biogáz meglévő gázrendszerbe történő 
bevitellel lehetővé váljon. 

 
1.6. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium az Európai Unió 

támogatási rendszereivel összhangban alakíts[on]a ki energetikai növény, és 
egyéb mezőgazdasági melléktermékek támogatás[i]ának [kosarat, ahol vegye 
figyelembe] formáját, ahol a mezőgazdasági eredetű energiahordozók 
hasznosíthatóságá[nak valamennyi formáját]t figyelembe veszi. 

 
1.7. Az energiaültetvények területének növelése érdekében az erdőtörvény 

módosítását el kell végezni.  
 



 3

2. A Kormány 2005. november 30-ig számoljon be az Országgyűlés Mezőgazdasági és 
Környezetvédelmi Bizottságának az első pontban meghatározott feladatok 
teljesítéséről.  

 
3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba." 
 

Megjegyzés: A módosító indítvány elfogadása esetén a szöveg (1.6.) nyelvtani pontosítása szükséges. 

 
Indokolás: Lásd a H/16150/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
- a Kormány képviselője egyetért

 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. június 13. 
 
 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

Dr. Turi-Kovács Béla s.k., 
a Környezetvédelmi 

 bizottság elnöke 
 


