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Egyes törvényeknek a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának
előmozdításáról szóló irányelvvel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/15998. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot fogalmazott meg.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – az általa megfogalmazott módosítási javaslatot
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2021. május 3-án lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/15998/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - Vet. 66/B. § (1a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

9. §

A Vet. 66/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a)  A  [megújulóenergia-közösségre  az  energiaközösségre  vonatkozó  szabályokat  kell
alkalmazni azzal, hogy a megújulóenergia-közösség olyan energiaközösség, amely megújuló
energiaforrásból termel villamos energiát, ilyen villamos energiát fogyaszt, tárol és értékesít.
A megújulóenergia-közösségre az energiaközösségre vonatkozó szabályokat kell  alkalmazni
azzal,  hogy a megújulóenergia-közösség ]megújulóenergia-közösség olyan nyitott  és  önkéntes
részvételen alapuló jogi személy, amelynek elsődleges célja nem profit termelése, hanem az, hogy
környezeti,  gazdasági,  szociális-közösségi  szempontból  részvényesei,  tagjai,  illetve  működési
területének  javát  szolgálja,  és  amelynek  tényleges  irányítását  azon  [tag]tagjai vagy
[tagok]részvényesei látják el,  [amelynek jogi személy tag esetén ]akik vagy amelyek  székhelye,
[vagy ]telephelye,  [természetes személy tag esetén ]lakhelye, [vagy ]tartózkodási helye abban a
járásban, vagy azzal határos járásban van, amelyben a megújulóenergia-közösség tulajdonában álló
[megújuló  energiaforrást  hasznosító  erőmű  üzemel.]és  általa  fejlesztett  megújulóenergia-
projektek találhatók. A megújulóenergia-közösség tagja nem lehet az Európai Parlament és a Tanács
2013/34/EU  Irányelvének  3.  cikk  (4)  bekezdése  szerinti  nagyvállalkozás  vagy  annak  kapcsolt
vállalkozása. A megújulóenergia-közösségre, amennyiben tevékenységét villamos energia terén fejti
ki, az energiaközösségre vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
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Módosítópont: T/15998/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) A Vet. 159. § (3) bekezdése a következő 14. ponttal egészül ki:
„14. annak érdekében, hogy a megújulóenergia-közösségekre a költségeknek megfelelő hálózati
díjszabás  és  releváns  költségek,  illetékek  és  adók  vonatkozzanak,  biztosítva,  hogy  ezek  a
közösségek megfelelő,  méltányos és kiegyensúlyozott  módon vehessék ki részüket a rendszer
általános  költségeinek  megosztásából,  az  elosztott  energiaforrásokra  vonatkozóan  kétévente
átlátható költség-haszon elemzést készít és tesz közzé a honlapján.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

3


