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Összegző jelentés

a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a
közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről

szóló 2010. évi CXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz
(T/15067.) benyújtott

részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában  –  2017.  május  11-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta a HHSZ 42. §-ában, és 44. § (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – az általa támogatott részletes vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot tartalmazó összegző módosító javaslatot nyújt be.

А Bizottság a törvényjavaslathoz benyújtott, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatok
tárgyalását 2017. május 11-én lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a
közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről

szóló 2010. évi CXVII. törvény módosításáról szóló
T/15067. számú törvényjavaslathoz benyújtott

T/15067/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

A dokumentumban használt rövidítés:

Büat.:  a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben
felhasznált  energia  üvegházhatású  gázkibocsátásának  csökkentéséről  szóló  2010.  évi  CXVII.
törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Fenntartható fejlődés bizottsága
Módosítópont: T/15067/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Büat. 1. § 6. pont
Módosítás jellege: módosítás

1. §

A  megújuló  energia  közlekedési  célú  felhasználásának  előmozdításáról  és  a  közlekedésben
felhasznált  energia  üvegházhatású  gázkibocsátásának  csökkentéséről  szóló  2010.  évi  CXVII.
törvény (a továbbiakban: Büat.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.  BÜHG  rendszer:  a  bioüzemanyag  üvegházhatású  gázkibocsátási  rendszer  a  2009/28/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv követelményeinek végrehajtását szolgáló nemzeti önkéntes
fenntarthatósági rendszer;”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Fenntartható fejlődés bizottsága
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Módosítópont: T/15067/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Büat. 1. § 13. pont
Módosítás jellege: módosítás

1. §

A  megújuló  energia  közlekedési  célú  felhasználásának  előmozdításáról  és  a  közlekedésben
felhasznált  energia  üvegházhatású  gázkibocsátásának  csökkentéséről  szóló  2010.  évi  CXVII.
törvény (a továbbiakban: Büat.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. forgalomba hozott üzemanyag:
a)  a  [25]30.  pont  a)  alpontja  szerinti  üzemanyag-forgalmazó  esetében  az  általa  szabad
forgalomba bocsátott,
b) a  [25]30. pont b) alpontja szerinti üzemanyag-forgalmazó esetében az általa tagállamból
beszerzett

üzemanyag;”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Fenntartható fejlődés bizottsága
Módosítópont: T/15067/2/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Büat. 2. §
Módosítás jellege: módosítás

2. §

A Büat. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

[Magyarország területén a ]A  megújuló energiaforrásokból előállított  energiának a közlekedés
valamennyi formájában felhasznált részaránya  (a továbbiakban: tagállami célszám)  a közlekedési
célra felhasznált végső energiafogyasztás legalább 10%-a,  [amely részarányt ]amelyet  2020-ban
kell  teljesíteni.[  A részarány  (a  továbbiakban:  tagállami célszám)  kiszámítására  vonatkozó
részletes szabályokat az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály határozza meg.]”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
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Benyújtó: Fenntartható fejlődés bizottsága
Módosítópont: T/15067/2/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Büat. 4. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

3. §

A Büat. 3. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A mezőgazdasági igazgatási szerv részére a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók
vagy  ezek  alapanyagául  szolgáló  termékek  előállításához  kapcsolódó  fenntartható
[minősítésének]minősítés ellenőrzéséért,  a  nyilvántartásba  vételéért,  továbbá  a  fenntarthatósági
bizonyítvány  kiállításáért  az  e  [jogszabály]törvény végrehajtására  kiadott  jogszabályban
meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Fenntartható fejlődés bizottsága
Módosítópont: T/15067/2/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Büat. 5. alcím megjelölés
Módosítás jellege: módosítás

5. §

A Büat. a következő 5. alcímmel egészül ki:
„[A folyékony bio-energiahordozók, a bioüzemanyagok valamint a köztes termékek, és ezek

alapanyagai, eredetének nyomon követése]

5. A folyékony bio-energiahordozók, a bioüzemanyagok, valamint a köztes termékek, és ezek
alapanyagai, eredetének nyomon követése”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Fenntartható fejlődés bizottsága
Módosítópont: T/15067/2/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Büat. 8/A. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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5. §

A Büat. a következő 5. alcímmel egészül ki:

„(3) A mezőgazdasági igazgatási szerv az (1) bekezdés szerinti nyomon követhetőség biztosítására
az  elektronikus  nyilvántartási  rendszerben  a  természetes  személy  biomassza  kereskedőről,
biomassza feldolgozóról, valamint üzemanyag-forgalmazóról – az e törvény végrehajtására kiadott
jogszabályban meghatározott személyes adatnak nem minősülő adatokon túl – az alábbi adatokat
rögzíti:

a) [nevét]név,
b) [lakcímét]lakcím,
c) születési [helyét, idejét]hely, idő,
d) anyja [nevét]születési neve.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Fenntartható fejlődés bizottsága
Módosítópont: T/15067/2/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. §
Módosítás jellege: módosítás

14. §

Hatályát veszti a Büat. 2/A. §-a és 7. alcím címe.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Fenntartható fejlődés bizottsága
Módosítópont: T/15067/2/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Módosítás jellege: módosítás

Sorszá
m

Érintett törvényhely Korrektúra

1. 1. § - Büat. 1. § 2. pont … –, amely…

2. 1. § - Büat. 1. § 5. pont … [egytizedesjegy ]egy tizedesjegy pontossággal …

3. 1. § - Büat. 1. § 6. pont [BÜHG rendszer: ]BÜHG-rendszer: a …
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Sorszá
m

Érintett törvényhely Korrektúra

4. 1. § - Büat. 1. § 12. pont
…összes [bioüzemanyag tartalma]bioüzemanyag-tartalma,
…

5. 1. § - Büat. 1. § 18. pont …bio-energiahordozó [előállítás]előállítása céljára…

6.
3. § - Büat. 3. § (3) 
bekezdés

…– [ide értve ]ideértve a … 
…vagy [a]e törvény…

7.
3. § - Büat. 3. § (4) 
bekezdés

…– [ide értve ]ideértve a …

8.
3. § - Büat. 3. § (5) 
bekezdés

… bioüzemanyagnak[,] vagy…

9.
3. § - Büat. 4. § (1) 
bekezdés

…továbbá [a]e törvény…

10.
3. § - Büat. 4. § (5) 
bekezdés

…a [BÜHG rendszerben ]BÜHG-rendszerben való …

11.
4. § - Büat. 6. § (3) 
bekezdés

…és [vámhatóság hoz ]vámhatósághoz benyújtani.

12.
4. § - Büat. 7. § (5) 
bekezdés

… [melyre]amelyre nézve…

13.
5. § - Büat. 8. § (1) 
bekezdés

A [biomassza kereskedő]biomassza-kereskedő,… 
…a [biomassza feldolgozó]biomassza-feldolgozó,…

14.
5. § - Büat. 8. § (2) 
bekezdés

A [biomassza kereskedő]biomassza-kereskedő,… 
…a [biomassza feldolgozó]biomassza-feldolgozó,…

15.
5. § - Büat. 8/A. § (1) 
bekezdés

A [biomassza kereskedő]biomassza-kereskedő,… 
…a [biomassza feldolgozó]biomassza-feldolgozó,…

16.
5. § - Büat. 8/A. § (2) 
bekezdés

…(1) [bekezdés]bekezdése szerinti [termék értékesítést ]
termékértékesítést kíván …

17.
5. § - Büat. 8/A. § (3) 
bekezdés nyitó szövegrész

…személy [biomassza kereskedőről, biomassza 
feldolgozóról]biomassza-kereskedőről, biomassza-
feldolgozóról,…

18.
8. § - Büat. 11. § (4) 
bekezdés

…a [MePaR –böngésző ]MePaR-böngésző kezelésére …

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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