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Módosító javaslat

Kövér László Úr
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 40. § (1)
bekezdése alapján a villamos energiáról szóló 2007 . évi LXXXVI. törvény, valamint az
energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011 . évi XXIX. törvény
módosításáról szóló T/10095. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t
terjesztem elő :

1. A törvényjavaslat 6. § az alábbi (4) bekezdéssel egészűl ki :

„(4) A Vet. 13. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(9)A háztartási méretű kiserőművek üzemeltetői által termelt villamos energiát az adott
csatlakozási ponton értékesítő villamosenergia-kereskedő külön jogszabály szerint köteles
átvenni . A központi vagy önkormányzati költségvetési szerv tulajdonában lév ő legfeljebb 0,5
MW névleges teljesítőképességű kiserőműben szaldó módszerrel elszámolhatja a vele
szerződéses viszonyban álló elosztói és kereskedelmi engedélyessel eltérő csatlakozási pontok
esetében is, amennyiben a fogyasztási helyek számlafizet ője és az erőmű tulajdonosa
megegyezik. A fenti elszámolás kőzvilágítási energiafogyasztásra is vonatkozik"

2. A törvényjavaslat az alábbi 8. §-sal egészűl ki :

„8 . § A Vet. 116. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

(Nem kell a Hatóság 115.'-ban meghatározottengedélyét kérni)
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„b) a védett természeti terület és Natura 2000 terület kivételével a központi vagy
önkormányzati költségvetési szerv tulajdonában lévő legfeljebb 0,5 MW névleges
teljesítőképességű kiserőmű építéséhez,”

Indokolás

A Magyarország által vállalt megújuló energia részarány 14,65 %-os érték eléréséhez
további maximum 4177 GWh villamosenergia megújuló energia mennyiség szükséges . Az
említett villamosenergia-mennyiség különböz ő becslések alapján számolt elméleti maximum .
A Jelenlegi a METÁR-ral kapcsolatos módosításnak a célja kifejezetten állami és
önkormányzati szerv a tulajdonában lévő , háztartási méretű kiserőműnél nagyobb, de
legfeljebb 0,5 MW névleges teljesítőképességű kiserőműben megtermelt energia szaldó típusú
elszámolására ad lehetőséget. Ez megoldás mind az önkormányzatok költségvetési helyzetén,
mind a megújuló energia termelés elterjedését jelent ősen javíthatja

Budapest, 2016 . április 14.

Bányai Gálig
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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