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MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
Mezőgazdasági bizottsága

Az Országgyűlés
	 /2005. (	) OGY határozata

(javaslat)

az alternatív 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 energetikai beruházások
befektetőinek nagyobb biztonsága érdekében a kötelező áram átvételt és
támogatási feltételeit törvényben kell szabályozni .

1 .2. Az alternatív energetikai beruházásokat segítendő a túlbürokratizált
környezetvédelmi engedélyezési eljárást egyszerűsíteni kell .

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.

1 .5. A biogáz termelés fokozását segítendő módosítani kell a gáztörvényt, olyan
módon, hogy a megfelelő minőségű biogáz meglévő gázrendszerbe történő
bevitele lehetővé váljon.

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 .

1 .7. Az energiaültetvények területének növelése érdekében az erdőtörvény módosítását
el kell végezni .

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

3 . Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba .



Indokolás

A Magyar Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága 2005 . május 11-i ülésén áttekintette az
alternatív energiahordozók alkalmazásának helyzetét különös tekintettel a mezőgazdasági
eredetű alapanyagokra azok erőművi, fűtés célú, illetve melegvíz előállítás hasznosítási
lehetőségeire .
Az ülésen egyhangú szavazással döntött arról, hogy országgyűlési határozati javaslatot
készít elő, a bioenergetika térnyerésének elősegítésére .
Ahhoz, hogy ez az elsősorban vidékfejlesztési kérdés megfelelő teret nyerjen, szükséges a
jelenlegi jogszabályok felülvizsgálata és a szükséges módosítások elvégzése .
A Bizottság a mezőgazdasági szerkezetváltás egyik lehetséges eszközének tekinti a
mezőgazdasági alapanyagok energetikai hasznosítását, amely a jelenlegi technikai
feltételek között is végezhető, és több százezer hektár terület más célú hasznosítását
eredményezheti.
A feladat egy komplex vidékfejlesztési rendszer része, amely új megoldásokat jelenthet a
vidéki emberek foglalkoztatásában, ezen keresztül a lakosság helyben tartásában .

A megújuló energiával kapcsolatos beruházások legfőbb gátja az úgynevezett zöld áram
átvétel hosszú távú szabályozásának hiánya .
Ez minden olyan befektetést akadályoz, ahol a végtermék a villamos áram .
Ez így van a szél, a biogáz, a biomassza erőmű, illetve a fotovillamos rendszer, de még a
geotermikus erőmű esetében is .

A törvény ugyan kötelezővé teszi az átvételt, de az árgarancia bizonytalan .
Jelenleg a 9/2005 (1.21 .) GKM rendelet szabályozza a villamos energia kötelező átvételi
árát 2010-ig .
Ez a korlát sem a befektetők, sem pedig a hitelező bankok számára nem fogadható el,
mivel egy projekt megtérülési ideje, illetve a bankhitel futamideje a hátralévő 5 évnél
hosszabb .
Jó alapot adhat a munkához, a villamos energiáról szóló 2001 . évi CX. törvény
módosítása, amelyet a parlament jelenleg tárgyal .

A jogszabály változtatásnál célszerű figyelembe venni, hogy a különböző áram termelés
más-más beruházási igénnyel jár, továbbá nem egyforma a magyar hozzáadott érték sem .
Ezt a törvénymódosítás is így tartalmazza.

Valamennyi beruházás indítása környezetvédelmi engedélyezést feltételez .
Az a tapasztalat, hogy az eljárás rendkívül lassú. Több projekt évekig húzódó
engedélyezése indokolja a jogszabályok felülvizsgálatát.
Szükséges lenne, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium dolgozzon ki egy
olyan eljárási rendet, amely által az engedélyezéshez szükséges idő lerövidíthető lenne .
A megoldás egyik lehetséges módja lehet a Németországban bevezetett módszer,
amelyben az egyébként nemzetközi környezetvédelmi típus bizonyítvánnyal rendelkező
berendezéseket egyedileg nem vizsgálják, csak a helyi környezeti hatásokat veszik
figyelembe .
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Geotermikus erőmúvek:

A szabályozás változtatásánál külön kell kezelni a már meglévő hő hasznosítás, és az
újonnan építendő erőművek illetve hőközpontok ügyét .
A hőtechnikai hasznosítás amennyiben nem gyógyvízzel, hanem normál melegvízzel
történik, külön szabályozást indokol .

A jogszabályok sürgős felülvizsgálata, és átalakítása nélkül a melegvíz hasznosításra
telepített zöldség üzletág komoly veszélybe kerül elsősorban a Dél-Alföldön .
A vízkészlet járulék két év alatt 80%-al a szennyvízbírság 70 szeresére emelkedett .
Különbség van jelenleg a termálvíz gyógyászati és gazdasági hasznosításának paraméterei
között, amely indokolatlan, ezért célszerű lenne ezt a különbséget megszüntetni . (25/2003
KvVM rendelet) .
A 2003. évi CXX. törvény 19 .§ ami a visszasajtolást szabályozza, túl általános, ott is
előírja a visszasajtolást, ahol ez egyébként értelmetlen, vagy technikailag
kivitelezhetetlen, lásd homokkő közeg .
Az ágazat szereplői nincsenek anyagilag felkészülve arra, hogy a geotermia 2007-től
gyökeresen új gazdasági környezetbe kerüljön . A szakmai érdekképviseletek bevonásával
a terület teljes körű felülvizsgálata szükséges .

A Mezőgazdasági Bizottság szerint kiemelten kell foglalkozni a folyékony biológiai
energiahordozók elterjesztésével .

A bio-etanol előállítás bővítése agrárpiaci zavaraink kezelését segítheti .
Az a tény, hogy Európában jelenleg Magyarországon lehet a legjobb feltételekkel
kukoricát, és abból alkoholt előállítani, egy új alternatívát jelenthet a termelőknek.
Fontos lépés volt az ügyben a benzin adalékként használt etanol jövedéki adójának
elengedése, és az erre alapozott beszerzési versenytárgyalás meghirdetése .
A területen bővülés várható. Ezt segítené, ha Európa egységes jövedéki szabályozást
fogadna el, amelyben felvetendő az alkohol üzemanyagba történő direkt bekeverésének
fontossága .
A biodízel esetében is várható előrelépés, jelenleg kapacitásaink elenyészők, de több
befektető is beruházást tervez. Itt azonban a jövedéki törvényben az alkoholhoz hasonlóan
védeni kell a hazai alapanyag-termelőket, és a direkt forgalmazás lehetőségének
megteremtésén is gondolkodni kell.

Ezekhez szükséges a jövedéki törvény módosítása .

Biogáz :

A villamos energia előállítás szabályai ezt az energiahordozót is nagyban érintik, ennél az
energiahordozónál is elkerülhetetlen a hosszú távú törvényi szabályozás .
A környezetvédelmi szabályozásnál a terület különös figyelmet érdemel .
Az állattartó telepek további működését biztosíthatja, ha környezetvédelmi gondjaik
megoldását ilyen beruházások támogatásával segítjük . Ugyancsak gondot jelent a
kommunális melléktermékek végleges kezelése, erre is megoldást jelenthet a biogáz
technológia.
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Szükséges ezen a területen a K+F források biztosítása, ugyanis a magyar állattartási
paraméterek nem fedik le az Európai Unió méreteit, ezért minta üzem nélkül a fejlesztések
indítása kockázatokkal j ár .

A biomassza tüzeléstechnikai hasznosítása :

A terület két ágú, aminek hagyománya van, az erőműve apríték felhasználás tekintetében
is .
Több erőmű szén helyett, illetve ahhoz keverve használ faaprítékot . Ezt jelenleg meglévő
erdeink tűzifájából illetve külföldről biztosítják .
Ezt elsősorban a rossz kommunikáció miatt többen erdőirtásnak tartják, amely ugyancsak
gondot okoz a hagyományos faipar képviselőinek is .
Egy ültetvény-telepítési projekt elindítása amellett, hogy mezőgazdasági területek
kivonásával is járna, ezeket az anomáliákat is kezelné .
Telepítési támogatás az AVOP-ból adható, az energia növény kosár, amennyiben a
vonatkozó jogszabály elkészül, területalapú támogatást juttat a termelőknek .
A telepítéseket tovább halogatni nem lehet, hisz a növekvő igényeket hosszabb távon csak
ültetvényből lehet biztosítani .

Külön kategória a lágy szárú biomassza, a tüzeléstechnikai akadályok ellenére a terület
elsősorban kiserőművek működtetésénél lehet fontos, de bíztató kísérletek folynak
nagyerőműve felhasználásban is .
Az uniós rendeletek ezeket a növényeket nem szabályozzák, szükséges az energia kosár
ilyen irányú bővítése .

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiadott területalapú
támogatások nemzeti kiegészítéséről szóló rendeletében utalás van arra, hogy az energia
növények termesztését elő kell segíteni, és erről önálló jogszabályt kell alkotni . Ez extra
támogatással segíti a termelőket .
A kiegészítő rendelet megalkotását mielőbb el kell végezne . Ebben valamennyi
energetikai hasznosítást figyelembe kell venni, a biomassza tüzeléstől a biogáz
előállításig, valamint a folyékony energiahordozó előállítást is .
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