
H/16150/50. szám 
 

 
   Az Országgyűlés 

 
Gazdasági bizottságának  Környezetvédelmi 

bizottságának 
 

k i e g é s z í t ő     a j á n l á s a 
 

az alternatív energiahordozók elterjesztésének hatékonyabbá tételéről szóló 
H/16150. számú országgyűlési határozati javaslat 

 
vitájához 

 
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/16150/5-49. számú kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 
 Dr. Pap János képviselő a H/16150/5., 6., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18., 19., 
21., 22., 23., 25., 26., 27., 31., 32., 33., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 44., 45., 46., 48. és 49. sz. 
kapcsolódó módosító javaslatait, valamint a H/16150/7. és /47. sz. módosító javaslatait a 
Környezetvédelmi bizottság ülésén visszavonta, ezért azokat az ajánlás nem tartalmazza. 
 
 

1.  Dr. Pap János képviselő – kapcsolódva Tóth István képviselő H/16150/3. számú 
módosító indítványához (H/16150/4. számú ajánlás 1. pontja) - a határozati javaslat címe 
helyébe a következő új cím felvételét javasolja: 
 

"[az alternatív energiahordozók elterjesztésének hatékonyabbá tételéről] 
a megújuló energiaforrások elterjesztéséről" 

 
Indokolás: Lásd a H/16150/28. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet
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2.  Dr. Pap János képviselő – kapcsolódva Tóth István képviselő H/16150/3. számú 

módosító indítványához (H/16150/4. számú ajánlás 1. pontja) - a határozati javaslat 1. pont 
bevezető szövegének a következő módosítását javasolja: 
 

"l. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy készítse[n elő egy akadálymentesítő 
jogszabályi csomagot] el a[z alternatív] megújuló energiaforrások 
[elterjedésének gyorsítása érdekében] elterjesztésének jogi szabályozását, az 
alábbiak szerint:" 

 
Indokolás: Lásd a H/16150/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

3.  Dr. Pap János képviselő – kapcsolódva Tóth István képviselő H/16150/3. számú 
módosító indítványához (H/16150/4. számú ajánlás 1. pontja) - a határozati javaslat 1. pont 1. 
alpontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /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] megújuló 

energiaforrásokra épülő energetikai beruházások befektetőinek nagyobb 
biztonsága érdekében a kötelező [áram átvételt] áramátvételt és [támogatási] a 
forgalmazás feltételeit törvényben kell szabályozni." 

 
Indokolás: Lásd a H/16150/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

4.  Dr. Pap János képviselő – kapcsolódva Tóth István képviselő H/16150/3. számú 
módosító indítványához (H/16150/4. számú ajánlás 1. pontja) - a határozati javaslat 1. pont 2. 
alpontjának a következő módosítását javasolja: 
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 /l. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy készítsen elő egy akadálymentesítő 
jogszabályi csomagot az alternatív energiaforrások elterjedésének gyorsítása 
érdekében az alábbiak szerint:/ 

 
"1.2. [Az alternatív] A megújuló energiaforrások hasznosítására [energetikai 

beruházásokat segítendő a túlbürokratizált környezetvédelmi engedélyezési 
eljárást egyszerűsíteni kell] egyszerűsített környezetvédelmi engedélyezést 
dolgozzon ki." 

 
Indokolás: Lásd a H/16150/24. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

5.  Dr. Pap János képviselő – kapcsolódva Tóth István képviselő H/16150/3. számú 
módosító indítványához (H/16150/4. számú ajánlás 1. pontja) - a határozati javaslat 1. pont 2. 
alpontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /l. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy készítsen elő egy akadálymentesítő 

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

 
"1.2. [Az alternatív] Megújuló energiaforrásokat használó [energetikai] 

beruházások[at segítendő] támogatására [a túlbürokratizált környezetvédelmi 
engedélyezési eljárást egyszerűsíteni kell] egyszerűsített környezetvédelmi 
engedélyezést dolgozzon ki." 

 
Indokolás: Lásd a H/16150/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 

6.  Dr. Pap János képviselő – kapcsolódva Tóth István képviselő H/16150/3. számú 
módosító indítványához (H/16150/4. számú ajánlás 1. pontja) - a határozati javaslat 1. pont 3. 
alpontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /l. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy készítsen elő egy akadálymentesítő 

jogszabályi csomagot az alternatív energiaforrások elterjedésének gyorsítása 
érdekében az alábbiak szerint:/ 
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"1.3. [A magyar termálkincs jobb kihasználása érdekében felül kell vizsgálni a 

jelenlegi jogszabályi környezetet, és a szükséges módosításokat el kell 
végezni.] Termálkincsünk jobb hasznosítása érdekében végezzék el a szükséges 
törvényi módosításokat." 

 
Indokolás: Lásd a H/16150/29. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

7.  Dr. Pap János képviselő – kapcsolódva Tóth István képviselő H/16150/3. számú 
módosító indítványához (H/16150/4. számú ajánlás 1. pontja) - a határozati javaslat 1. pont 4. 
alpontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /l. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy készítsen elő egy akadálymentesítő 

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

 
"1.4. A mezőgazdasági [alapanyagból] termékből előállított folyékony 

energiahordozók [térnyerése] elterjesztése 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] arányban. A szabályozásnál [kiemelten kell] érvényesíteni kell 
a hazai [alapanyag-termelők] termelők érdekeit." 

 
Indokolás: Lásd a H/16150/30. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 

8.  Dr. Pap János képviselő – kapcsolódva Tóth István képviselő H/16150/3. számú 
módosító indítványához (H/16150/4. számú ajánlás 1. pontja) - a határozati javaslat 1. pont 5. 
alpontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /l. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy készítsen elő egy akadálymentesítő 

jogszabályi csomagot az alternatív energiaforrások elterjedésének gyorsítása 
érdekében az alábbiak szerint:/ 
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"1.5. A nagyobb arányú biogáz [termelés fokozását segítendő módosítani kell a 
gáztörvényt, olyan módon, hogy a megfelelő minőségű biogáz meglévő 
gázrendszerbe történő bevitele lehetővé váljon] előállítás érdekében 
módosítsa a gáztörvényt, hogy a minőségi előírásoknak megfelelő biogáz a 
meglévő gázrendszerbe bevezethető legyen." 

 
Indokolás: Lásd a H/16150/34. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

9.  Dr. Pap János képviselő – kapcsolódva Tóth István képviselő H/16150/3. számú 
módosító indítványához (H/16150/4. számú ajánlás 1. pontja) - a határozati javaslat 1. pont 6. 
alpontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /l. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy készítsen elő egy akadálymentesítő 

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

 
"1.6. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium [az Európai Unió 

támogatási rendszereivel összhangban alakítson ki energetikai növény, 
egyéb mezőgazdasági melléktermék támogatási kosarat, ahol vegye 
figyelembe a mezőgazdasági eredetű energiahordozók hasznosíthatóságának 
valamennyi formáját] dolgozza ki a mezőgazdasági energiahordozók 
támogatási rendszerét." 

 
Indokolás: Lásd a H/16150/40. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

10.  Dr. Pap János képviselő – kapcsolódva Tóth István képviselő H/16150/3. számú 
módosító indítványához (H/16150/4. számú ajánlás 1. pontja) - a határozati javaslat 1. pont 7. 
alpontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /l. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy készítsen elő egy akadálymentesítő 

jogszabályi csomagot az alternatív energiaforrások elterjedésének gyorsítása 
érdekében az alábbiak szerint:/ 
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"1.7. [Az energiaültetvények] Az energia növények területének növelése érdekében 
[az erdőtörvény módosítását el kell végezni] módosítsa az erdőtörvényt." 

 
Indokolás: Lásd a H/16150/42. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 

11.  Dr. Pap János képviselő – kapcsolódva Tóth István képviselő H/16150/3. számú 
módosító indítványához (H/16150/4. számú ajánlás 1. pontja) - a határozati javaslat 2. 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
"2. A Kormány 2005. november 30-ig számoljon be az [Országgyűlés Mezőgazdasági 

Bizottságának] Országgyűlésnek az első pontban meghatározott feladatok 
teljesítéséről." 

 
Indokolás: Lásd a H/16150/43. 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 15. 
 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

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

 bizottság elnöke 


