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Összegző jelentés

az egyes törvényeknek a megújuló energiaforrásokból előállított energia
használatának előmozdításáról szóló irányelvvel összefüggő módosításáról szóló

törvényjavaslathoz (T/15998.) 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  –  2021.  május  13-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  módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  Bizottság  kormánypárti  tagjainak
javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

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

A Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2021. május 13-án lezárta.

Budapest, 2021. május 13.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

az egyes törvényeknek a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának
előmozdításáról szóló irányelvvel összefüggő módosításáról szóló T/15998. számú
törvényjavaslathoz benyújtott, T/15998/4. 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 rövidítések:
Büat.: a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben 
felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. 
törvény
Vet.: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Fenntartható fejlődés bizottsága
Módosítópont: T/15998/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Vet. 3. § 17c. pont
Módosítás jellege: módosítás

4. §

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 3. §-a a következő
17c. és 17d. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)

„17c.  Termelő-fogyasztó:  olyan  aktív  felhasználó,  aki  megújuló  energiaforrásból  saját
fogyasztásra termel villamos energiát, vagy a saját maga által megújuló energiaforrásból termelt
villamos  energiát  tárol  és  értékesít[  úgy,  hogy az jogi  személy  esetén  nem minősül  önálló
foglalkozása vagy elsődleges gazdasági tevékenysége céljából kifejtett tevékenységnek];”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Fenntartható fejlődés bizottsága
Módosítópont: T/15998/4/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Vet. 6/A. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(2) A Hivatal a 2017. január 3-a előtt kérelmezett kötelező átvételi jogosultság alá eső, megújuló
energiaforrásból  nyert  energiával  termelt  és  értékesített  villamos  energia  vonatkozásában
automatikusan bejegyzi a származási garanciát  az átviteli rendszerirányító részére.  A származási
garanciákat  az  átviteli  rendszerirányító  a  kereskedelmi  szabályzatban  meghatározottak  szerint
köteles a szervezett  villamosenergia-piacon értékesíteni,  az ebből származó bevételeket a  [KÁT
pénzeszköz a ]megújuló energiaforrásokból nyert  energiával termelt  villamos energia  működési
támogatásának  finanszírozásához  szükséges  pénzeszköz  mértékének  megállapítási  módjára  és
megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendelet szerinti KÁT pénzeszköz
meghatározása  során  csökkentő  tényezőként  figyelembe  venni.  Az  értékesítésre  vonatkozó
szabályokat a szervezett villamosenergia-piaci szabályzat határozza meg.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Fenntartható fejlődés bizottsága
Módosítópont: T/15998/4/3.
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]vagy értékesít.  A
[megújulóenergia-közösségre  az  energiaközösségre  vonatkozó  szabályokat  kell  alkalmazni
azzal,  hogy  a  ]megújulóenergia-közösség  tényleges  irányítását  azon  tag  vagy  tagok  látják  el,
[amelynek jogi személy tag esetén székhelye vagy telephelye, természetes személy tag esetén
lakhelye vagy tartózkodási helye abban ]amelyek felhasználási helyeinek csatlakozási pontjai  a
[járásban,  vagy  azzal  határos  járásban  van,  amelyben  a  megújulóenergia-közösség
tulajdonában álló megújuló energiaforrást hasznosító erőmű üzemel]megújulóenergia-közösség
tulajdonában  álló  villamosenergia-tároló  és  erőmű  csatlakozási  pontjaival  ugyanazon
nagy/középfeszültségű transzformátorállomási körzetben helyezkednek el.”
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Fenntartható fejlődés bizottsága
Módosítópont: T/15998/4/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. §
Módosítás jellege: módosítás

12. §

A Vet. 171. §-a a következő [(2)-(6)](2)-(5a) bekezdéssel egészül ki:

„(2)  Az  átviteli  rendszerirányító  a  6/A.  §  (2)  bekezdése  szerinti  értékesítést  2022.  június  1-től
kezdődően végzi.

(3) A Hivatal a 12. § (4) bekezdés szerinti értékelést első alkalommal 2022. január 1-ig készíti el.

(4) A 32/B. § (4) bekezdés szerinti jelentést első alkalommal 2023. március 31-ig kell elkészíteni.

(5)  A  hálózati  engedélyesek  a  nagyfeszültségű  és  a  nagy/középfeszültségű
transzformátorállomásokhoz rendelt, az aktuális szabad kapacitásokról, és a csatlakozás műszaki és
várható  gazdasági  feltételeiről  szóló  részletes  tájékoztatót  először  2021.  szeptember  1-ig  teszik
közzé.

(5a) A Hivatal a 159. § (3) bekezdés 13. pontja szerinti javaslatot 2022. december 31-ig készíti el.

[(6) A Hivatal a 159. § (3) 13. pontja szerinti javaslatot 2022. december 31-ig készíti el.]”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Fenntartható fejlődés bizottsága
Módosítópont: T/15998/4/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. §
Módosítás jellege: módosítás

15. §

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény a következő [75]76. §-sal egészül ki:

„[75. §
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A 9-13.  §  a megújuló energiaforrásokból előállított  energia  használatának előmozdításáról
szóló (EU) 2018/2001 európai parlamenti  és tanácsi irányelv 16.  cikkének való megfelelést
szolgálja.]

76. §

A 9-13. § a megújuló energiaforrásokból előállított  energia használatának előmozdításáról szóló
(EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének való megfelelést szolgálja.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Fenntartható fejlődés bizottsága
Módosítópont: T/15998/4/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 28. §
Módosítás jellege: kiegészítés

28. §

A Büat. a következő 14/D. §-sal egészül ki:

„14/D. §

A 11. § (1a) bekezdés szerinti adatszolgáltatásra kötelezett 2021. évben 2021. szeptember 1. napjáig
tesz eleget a 11. § (1a) bekezdés szerinti kötelezettségének.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Fenntartható fejlődés bizottsága
Módosítópont: T/15998/4/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. §
Módosítás jellege: módosítás

28. §

A Büat.
a) 1. § 6. pontjában a „rendszer a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv” szövegrész
helyébe a „rendszer az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv” szöveg,
b) 1. § 23. pontjában a „bioüzemanyagok kivételével” szövegrész helyébe a „bioüzemanyagok és
biogáz kivételével” szöveg,
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c) 13. § (1) bekezdés a) pontjában az „a bioüzemanyagok és a folyékony bio-energiahordozók,
valamint  ezek  alapanyagának”  szövegrész  helyébe  az  „a  bioüzemanyagok,  a  folyékony  bio-
energiahordozók,  a  biomasszából  előállított  tüzelőanyagok,  valamint  ezek  alapanyagának”
szöveg,
d) 13. § (1) bekezdés b) pontjában az „a biomassza, a köztes termékek a bioüzemanyagok, és a
folyékony  bio-energiahordozók  fenntartható”  szövegrész  helyébe  az  „a  biomassza,  a  köztes
termékek,  a  bioüzemanyagok,  a  folyékony bio-energiahordozók  és  a  biomasszából  előállított
tüzelőanyagok fenntartható” szöveg,
e) 13. § (1) bekezdés c) pontjában az „a biomassza, a köztes termékek a bioüzemanyagok[,] és a
folyékony  bio-energiahordozók  fenntartható”  szövegrész  helyébe  az  „a  biomassza,  a  köztes
termékek,  a  bioüzemanyagok,  a  folyékony bio-energiahordozók  és  a  biomasszából  előállított
tüzelőanyagok fenntartható” szöveg,
f) 13. § (1) bekezdés m) pontjában az „a biomassza, a köztes termékek a bioüzemanyagok, és [a ]
folyékony  bio-energiahordozók  fenntartható”  szövegrész  helyébe  az  „a  biomassza,  a  köztes
termékek,  a  bioüzemanyagok,  a  folyékony bio-energiahordozók  és  a  biomasszából  előállított
tüzelőanyagok fenntartható” szöveg,
g) 13. § (2) bekezdés b) pontjában az „a bioüzemanyagok, folyékony bio- energiahordozók vagy
ezek” szövegrész helyébe az „a bioüzemanyagok, folyékony bio- energiahordozók, biomasszából
előállított tüzelőanyagok vagy ezek” szöveg,
h) 13. § (3) bekezdésében az „a bioüzemanyagok, folyékony bio- energiahordozók vagy ezek”
szövegrész  helyébe  az  „a  bioüzemanyagok,  folyékony  bio-  energiahordozók,  biomasszából
előállított tüzelőanyagok vagy ezek” szöveg,
i) 13. § (4) bekezdésében az „a bioüzemanyagok, folyékony bio- energiahordozók vagy ezek”
szövegrész  helyébe  az  „a  bioüzemanyagok,  folyékony  bio-  energiahordozók,  biomasszából
előállított tüzelőanyagok vagy ezek” szöveg,
j) az 1. melléklet 1. pontjában a ["10]„10. § (6) bekezdés a) [pontja"]pontja” szövegrész helyébe
a ["10]„10. § (6) bekezdés a) pont aa) és b) pont ba) [alpontja"]alpontja” szöveg,
k)  az  1.  melléklet  2.  pontjában  a  ["10]„10.  §  (6)  bekezdés  b)  [pontja"]pontja” szövegrész
helyébe a ["10]„10. § (6) bekezdés a) pont ab) és b) pont bb) [alpontja"]alpontja” szöveg

lép.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Fenntartható fejlődés bizottsága
Módosítópont: T/15998/4/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Módosítás jellege: módosítás
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 2. § nyitó szövegrész
…) V. Fejezete a … 
… [§-al]§-sal egészül…

2.
6. § (1) bekezdés nyitó 
szövegrész

…(1) [bekezdés]bekezdése helyébe…

3.
6. § (1) bekezdés - Vet. 12. § 
(1) bekezdés

…energiamix [figyelembe vétele ]figyelembevétele 
kivételével …

4.
10. § - Vet. 66/C. § (2) 
bekezdés i) pont

…ha az megfelel …

5. 14. § …aktív [felhasználók,”]felhasználók” szövegrész…

6. 20. § - Büat. 3. § (1) bekezdés
… bioüzemanyagot[,] vagy… 
…felhasználó [a hatóság felszólítására ]hatósági 
felszólításra köteles …

7.
25. § - Büat. 11. § (1a) 
bekezdés

…eredetének [nyomonkövetése ]nyomon követése és 
…

8. 27. § nyitó szövegrész …(4) [bekezdés]bekezdése helyébe…

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