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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 18perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Köszöntöm képviselőtársaimat. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim. Az 
Országgyűlés Európai ügyek bizottságának ülését megnyitom. Köszöntöm 
képviselőtársaimat, meghívott vendégeinket, az Országgyűlés Hivatalának 
munkatársait és a napirendi pont előadóját, dr. Makai Martina helyettes államtitkárt 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból. Ezúton elsőként őt köszöntöm, mint aki 
elsőször vesz részt az Országgyűlés legfontosabb bizottságának az ülésén. (Derültség.) 
Reméljük, hogy sokszor látjuk majd az államtitkár asszonyt. 

Engedjék meg, hogy külön köszöntsem Pelczné Gáll Ildikót, az Európai 
Parlament alelnökét, egykori bizottsági tagunkat. Mindig öröm és megtiszteltetés 
számunkra, ha az alelnök asszony részt vesz a bizottságunk munkájában; emeli az 
ülés fényét, és hozza a híreket Brüsszelből, frissen.  

Tisztelt Bizottság! Első teendőnk a határozatképesség megállapítása. 
Megállapítom, hogy az aláírt jelenléti ív alapján és a helyettesítésekkel együtt 
bizottságunk határozatképes.  

A mai napra egy napirendi pontot terveztünk: EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - Az 
Európai Parlament és a Tanács irányelve a 2003/87/EK irányelvnek a 
költséghatékony kibocsátáscsökkentés és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
technológiákba történő beruházások növelése érdekében történő módosításáról. A 
jelenlegi helyzetről egy aktuális tájékoztatót kérünk majd az államtitkár asszonytól.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet. Szavazásra 
teszem fel: ki az, aki támogatja a napirend megszavazását. (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag 
elfogadta a napirendet. 

EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS- Az Európai Parlament és a Tanács 
irányelve a 2003/87/EK irányelvnek a költséghatékony 
kibocsátáscsökkentés és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
technológiákba történő beruházások növelése érdekében történő 
módosításáról   
(EGT-vonatkozású szöveg)  
[COM (2015) 337; 2015/0148 (COD)]  

Az elnök felvezetője 

Tisztelt Bizottság! Akkor hozzákezdünk a napirendi pontunk 
megtárgyalásához. Az egyeztetési eljárásról egy aktuális helyzetképet szeretnénk kérni 
az államtitkár asszonytól. A visegrádi négyek európai ügyekkel foglalkozó 
bizottságának 2014 októberében Hernádvécsén tartott találkozóján már 
foglalkoztunk az Európai Unió 2020-2030 közötti klíma- és energiapolitikai 
keretének fő elemeivel. A mai napirendi pontunk ehhez a témakörhöz szorosan 
kapcsolódik.  

Az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerének felülvizsgálatáról szóló javaslat 
vonatkozásában egyébként tavaly novemberben indult egyezetési eljárás. Az 
Országgyűlés részére készített tárgyalásiálláspont-javaslatot képviselőtársaim 
megfelelő időben megkapták. Tehát a mai bizottsági ülés célja tájékoztató a javaslat 
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lényeges elemeiről, hogy képviselőtársaim abszolút képben legyenek, aztán az uniós 
döntéshozatal állásáról, valamint a magyar kormány álláspontjáról. Megadom a szót 
az államtitkár asszonynak, tessék parancsolni! 

Dr. Makai Martina tájékoztatója 

DR. MAKAI MARTINA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszöntöm a bizottság tagjait. 
Megpróbálom röviden és érthetően, tömören összefoglalni ezt a módosításjavaslatot 
vagy irányelv-felülvizsgálat javaslatot, amit az Európai Bizottság 2015. július 15-én 
tett közzé. A javaslat főbb elemei nyolc pontban összegezhetőek. 

Az első pont a lineáris csökkentési faktor változására vonatkozik, ami azt 
jelenti, hogy a 2030-as célok elérése érdekében a jelenlegi lineáris csökkentési faktort 
2021-től 1,74 százalék helyett 2,2 százalékra emeli. 

A második változás az aukciós egységek megosztására fog vonatkozni a 
tagállamok között. Tudni kell, hogy a javaslat valamennyi pont vonatkozásában a 
Bizottság javaslatát orientálta a 2014. október 23-24-ei Európai Tanácson az állam- 
és kormányfők által elfogadott, EU 2030-as klíma- és energiapolitikai keret. Így az 
aukciós egységek megosztása a tagállamok között abban változik, hogy 2021-től a 
tagállamok által aukcionált egységek és a modernizációs alap egységeinek részarányát 
rögzíteni fogják 57 százalékon, ami megegyezik a jelenlegi időszak átlagos arányával. 
Az árverés útján értékesített kvótákat fel fogják emelni, a jelenlegi 88 százalékról 90 
százalékra. Továbbra is megmarad az, hogy az aukcionálandó kvóták 10 százalékát 
azok között osztják el, amelyek az uniós átlag 90 százalékát el nem érő GDP-vel 
rendelkező országok. Ebben a vonatkozásban Magyarország a keret 28 százalékára 
jogosult. Változás, hogy kikerült a listáról Svédország, Luxemburg, Belgium és 
Horvátország.  

Az aukció vonatkozásában meg fog szűnni az a szabály a javaslat szerint, amely 
az árverezett kvóták 2 százalékát azon tagállamok között osztaná szét, amelyeknek az 
üvegházhatású gázkibocsátása 2005-ben legalább 20 százalékkal alacsonyabb volt, 
mint a kiotói jegyzőkönyv alapján rájuk vonatkozó bázisév. Illetve ami fontos és jó 
hazánk számára, hogy a korábbi periódusokban kibocsátott kvóták a későbbiekben is 
érvényesek lesznek. 

A javaslat harmadik eleme az aukciós bevételek felhasználására vonatkozik. A 
változás arra vonatkozna, hogy az 50 százalékban korlátozottan felhasználható 
kvótáknak adnak új célokat, amikre fordítható a jelenlegiek mellett. Ezek a közvetlen 
kompenzációs költségek, a sebezhető országok klímafinanszírozása, illetve a 
dekarbonizáció folytán átrendeződő munkaerőpiac miatt szükségessé váló 
szakképzés, illetve a munkaerő-reallokációnak a támogatása.  

A javaslat negyedik eleme az ingyenes kiosztási szabályozás a szénszivárgás 
megelőzésére. Ebben a tekintetben alapvetően megegyezik a jelenlegi időszakkal, 
vagyis a szénszivárgás kockázatának kitett ágazatok továbbra is 100 százalékban 
ingyenes kiosztásban fognak részesülni. A változás a benchmark rendszer lesz, ami 
alapján meghatározzák, hogy melyek azok, akik ilyen ágazatnak minősülnek. Lesznek 
olyan szektorok, amelyek ha részben át tudják hárítani a karbonköltségeiket, akkor 
30 százalékot lefedő ingyenes kvótákra lesznek jogosultak. A tagállamok számára, 
hogy eldönthessék, hogy kiknek adnak ilyen ingyenes kvótát, terméklistát kell 
készíteni a Bizottság számára, a javaslat szerint. Ezt 2012. december 31-ig kell 
megtenni, és az utolsó három év adatai alapján fogják majd ezt a listát frissíteni. 

Az indirekt karbonköltségeket továbbra is a tagállamok kompenzálhatják, és ez 
továbbra sem válik kötelezővé. Amiben változni fog a szénszivárgási listára való 
rákerülés, illetve az ingyenes kiosztás, annyiban fog változni, hogy a 
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kritériumszámítás módja fog jelentősen változni, vagyis a kvótaár nem fog már 
beleszámítani, de továbbra is megmarad a kvalitatív értékelés rendszere. Az értékelés 
azonban azoknál az ágazatoknál történik meg, amelyek közel vannak a kvantitatív 
módszer szerinti küszöbértékhez.  

Az ingyenes kiosztás vonatkozásában két időszak lesz, a 2021-2025 közötti és a 
második időszak a 2026-2030 közötti. A benchmarkok frissítése, valamint az egyes 
létesítményeknek a kiosztott ingyenes kvóták mennyiségét meghatározó frissítési 
adatai 2021-től kezdődnek meg; 2025 a következő időszak, és ötéves ciklusokra fog 
vonatkozni.  

A javaslat ötödik eleme a NER, az úgynevezett új belépő tartalék, amely 
továbbra is 2021 után is biztosítani fogja az ingyenes kvóták kiosztási lehetőségét az 
új belépők számára, illetve azok számára, akik a termelésüket szignifikánsan fogják 
növelni. 

A NER a harmadik kereskedési időszak során ki nem osztott, illetve a piaci 
stabilizációs tartalékba helyezendő ingyenes egységek egy részéből fog létrejönni, és 
2021-től a ki nem osztott egységek a NER-be fognak majd belekerülni.  

A hatodik elem az innovációs alap, ahol 400 millió egység elkülönítésre kerül, 
méghozzá abból a célból, hogy alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák 
támogatására fordítsák. Az egyes projektek maximális támogathatósága 60 százalék 
lesz, illetve 50 millió egység alatti ki nem osztott egységből innovatív projektekre is 
lehet használni.  

A hetedik eleme a javaslatnak a modernizációs alap, ami a teljes 
sapkamennyiség 2 százalékát jelenti. Ezt az aukciós mennyiségből fogják elvonni, és a 
kedvezményezettjei a modernizációs alapnak azok a tagállamok lehetnek, amelyeknek 
a GDP-je nem éri el az uniós átlag 60 százalékát egy főre jutó vonatkozásban.  

A modernizációs alapra a Bizottság javaslata komoly szabályozásokat tesz, 
méghozzá meghatároz egy investment boardot, illetve egy management committee-t, 
amelyik irányítaná a modernizációs alap felhasználását. Alapvetően tagjai a 
tagállamok, elnöke a Bizottság, és minden kedvezményezett tagállamnak 
jelentéstételei kötelezettsége lenne a management committee felé. Magyarország 
jogosult lenne 7,12 százalékban ennek a modernizációs alapnak a felhasználására. A 
bizottsági javaslat a részletszabályokat delegált jogi aktusban kívánja rögzíteni. 

A nyolcadik eleme a javaslatnak a 10c. derogáció folytatása, ami azt jelenti, 
hogy azon tagállamok, amelyeknek 2013-ban az egy főre jutó GDP-je nem érte el az 
uniós átlagban mért 60 százalékot, jogosultak átmenetileg ingyenes kiosztási 
egységekben részesíteni a villamosenergia-előállítást szolgáló létesítményeket, illetve 
azok korszerűsítése érdekében.  

Ezeket a 10c. szerinti ingyenes kiosztási egységeket is a tagállamok aukciós 
egységeiből kell levonni, és 2021-2030 között nem haladhatják meg az erre az 
időszakra kapott teljes mennyiség 40 százalékát.  

Amennyiben a tagállamok élni kívánnak a 10c. derogáció lehetőségével, akkor 
2019. június 30-áig egy nemzeti kerettervet kell bemutatni a Bizottságnak, ami azt 
jelenti, hogy a 10 millió euró feletti projektek vonatkozásában konkrétan azt a 
kiválasztási folyamatot, illetve a versenytárgyalások folyamatát kell meghatározni, 
aminek a keretében kiválasztásra kerülnek azok a létesítmények, amelyek a 
derogációs körbe tartoznak. Amennyiben ez alatti projektekről beszélünk, arról pedig 
egy listát kell készíteni, és ugyanezen dátumig benyújtani a Bizottság felé.  

És a kilencedik eleme a javaslatnak, ez az utolsó eleme, a kis kibocsátók, ahol 
fenntartják ugyanazt a lehetőséget, ami jelenleg is van, hogy továbbra is kihagyhatók 
maradnak az ETS hatálya alól ezek a kis kibocsátási létesítmények, amennyiben a 
tagállam így dönt. Ezek a főbb elemei a módosítási javaslatnak.  
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Hogy jelenleg hogy állunk a tárgyalási folyamatban. Arról be tudok számolni, 
hogy a tavalyi évben, 2015. július 15-én az Európai Parlament Környezetvédelmi 
bizottságában, majd a környezetvédelmi miniszterek július 22-23-ai informális 
találkozóján mutatta be a Bizottság. Szakértői szinten 2015. szeptember 7-én a 
környezetvédelmi tanácsi munkacsoportban kezdődtek meg a tárgyalások, amelyek 
folytatódtak a szeptember 22-ei ülésen, illetve az október 1-jei Versenyképességi 
Tanács miniszteri ebédjének is a napirendjére kerültek.  

A Környezetvédelmi Tanács 2015. október 26-án orientációs vitát folytatott a 
témában, és ezzel kapcsolatban V4+2 körben közös nyilatkozatot fogadtunk el, 
amelyben rögzítettük a javaslattal kapcsolatos alapelveket.  

A holland elnökség a tájékoztatója alapján prioritásként fogja kezelni ebben a 
félévben az ETS felülvizsgálatát, ugyanakkor nem számolnak a dosszié lezárásával. 
Alapvetően az a céljuk, hogy a közös alapokat, illetve a tagállamok álláspontjának 
jobb megismerését próbálják elérni. A Környezetvédelmi Tanács 2016. június 20-ai 
ülésén várhatóan további politikai vitát fognak folytatni a miniszterek, és döntés 
legkorábban ez év végén, illetve a jövő év első felében várható. 

A kormány álláspontja a bizottsági javaslattal kapcsolatosan. A magyar 
álláspont alapvetően a 2014. október 23-24-ei európai tanácsi következtetések 
alapján születik meg, illetve azokat az érdekeinket vesszük figyelembe, amik a 
kvótaértékesítéshez kapcsolódnak, annak érdekében, hogy elkerüljük a klíma- és az 
iparpolitika közötti összeütközéseket.  

Mindenesetre azt látjuk, hogy nagyobb koherenciára van szükség az európai 
tanácsi következtetés és a Bizottság jelenlegi javaslata között. A vállalatok 
versenyképessége érdekében ki kell emelnünk, hogy jobban szeretnénk az 
átláthatóságot, az egyszerűsítést, illetve az adminisztratív terhek csökkentését várni 
ettől a felülvizsgálattól. Továbbá azt gondoljuk, hogy a tagállamoknak azokkal a 
szuverén jogokkal rendelkezniük kell, amelyek a saját energiapolitikájuk 
meghatározásához szükségesek, hogy kellő rugalmassággal tudjanak majd reagálni az 
adott helyzetre; meg tudják választani a projekteket, azokat finanszírozni tudják. 

Továbbra is azt gondoljuk, hogy a tagállamokra kell bízni, hogy az ETS-ből 
származó, 50 százalékban zöldítésre fordítható kereten felüli pénzt milyen formában 
kívánják elkölteni. Ezt az alapelvet, ami most is van, meg kell őrizni.  

Összességében Magyarország üdvözli a mérsékelt megközelítést, amely az 
ágazatközi korrekciós faktor használatának szükségességét csökkenti és 
kiszámíthatóbbá teszi a rendszert. Üdvözöljük azt, hogy továbbra is lesznek a kis 
kibocsátók vonatkozásában kivételi lehetőségek. És üdvözöljük azt is, hogy a fel nem 
használt kvóták a későbbi periódusokban is érvényesek maradnak. 

Fel kell hívni ugyanakkor a Bizottság figyelmét, de mindenesetre ezt most már 
nagy valószínűséggel ők is tudják, hogy a tavalyi évben november 30.-december 11. 
között Párizsban megrendezésre került COP21 eredményeit, az úgynevezett párizsi 
megállapodás eredményeit és következményeit figyelembe kell venni az ETS-rendszer 
felülvizsgálata során.  

Amennyiben szükségesnek látják, akkor a nyolc ponttal, amik a legfőbb 
módosítási javaslatok, ezekkel kapcsolatosan is tudom ismertetni a kormány részletes 
álláspontját. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az államtitkár asszonynak a rövid és velős 

összefoglalását. Ez valóban rendkívül fontos téma, ami nemcsak a jelenünket 
határozza meg, hanem meghatározza az elkövetkezendő 10-15-20 évi energia- és 
klímapolitikánkat is.  
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Tisztelt Bizottság! A vitát megnyitom. Akinek kérdése, véleménye van, kérem, 
tegye fel! (Jelzésre.) Elsőként Bana alelnök úr jelentkezett, tessék parancsolni! 

Kérdések, vélemények, válaszok 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Államtitkár Asszony! Tisztelt Bizottság! Én is köszönöm az összefoglalót. Valóban 
tömören és lényegre törően hallhattuk azt, hogy miről is van szó, és a kormány 
álláspontját is megismerhettük a hozzánk eljuttatott anyagból, valamint az itt 
elhangzottakból.  

Csak egyetlen egy kérdést szeretnék feltenni, említette is az államtitkár asszony 
ezt a kérdéskört. Szerepel egy olyan mondat az anyagban, hogy: a javaslat keretében a 
tagállamok továbbra is kizárhatják a kis kibocsátókat az uniós kibocsátás 
kereskedelmi rendszerből, beleértve az alacsony kibocsátású kis- és 
középvállalkozásokat, mindaddig, amíg rájuk is egyenértékű intézkedések 
vonatkoznak. Az én kérdésem arra vonatkozna, hogy valamilyen változásra 
számíthatunk-e ezzel kapcsolatban? Tehát a kis- és középvállalkozásoknak kell-e 
készülniük arra, hogy ez idővel, akár néhány éven belül, módosul, és akkor a 
besorolási kritériumok tekintetében nekik is egy új helyzettel kell szembesülniük? 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Államtitkár Asszony! Több kérdést nem 

látok.  
Engedjen meg egy költői kérdést. A 2005-ben kialakított EU kibocsátás-

kereskedelmi rendszer az eddigi felmérések és az államtitkár asszony szerint is 
beváltotta-e a hozzá fűzött reményeket Európában és Magyarországon?  

Magyarország aktívan részt vesz a tárgyalásokban, és kvótákról lévén szó, ami 
a háttérben elég sok pénzt jelent, különösen az energiapiacon adják-veszik a kvótákat, 
mindig halljuk, az eddigi tárgyalások során kik a fő szövetségeseink? Hallottuk az 
államtitkár asszonytól, hogy hova tartozunk, milyen százalékokra számíthatunk, de 
kik azok, akik azonos helyzetben vannak? Kikre számíthatunk? Visszaadom a szót az 
államtitkár asszonynak.  

 
DR. MAKAI MARTINA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium): Köszönöm szépen. A kis kibocsátókra vonatkozóan merült fel első 
körben a kérdés. A kis kibocsátók vonatkozásában a legfontosabb azt figyelembe 
venni, hogy a 20 megawatt alatti projektek vonatkozásában minél kevesebb legyen az 
adminisztrációs teher, és minél inkább egy egyszerűsített eljárásban, kvótavásárlás 
nélkül tudják a beruházásokat megvalósítani. Én azt gondolom, hogy a felülvizsgálat 
során is azt látjuk, hogy ez a lehetősége a tagállamoknak alapvetően megmarad, 
úgyhogy én nem gondolom, hogy ez hosszú távon kivezetésre kerülhet. Én azt 
gondolom, hogy ennek meg kell maradnia annak érdekében, hogy ezek a kis 
létesítmények minél inkább megmaradjanak, létesülhessenek és szén-dioxid-
csökkentett technológiákkal tudjanak megvalósulni.  

Az elnök úr kérdésére, hogy beváltotta-e a jelenlegi szabályozás a hozzá fűzött 
reményeket, azt tudom mondani, hogy elindultunk egy úton, amely utat most 
jelentősen befolyásolni fogják a párizsi megállapodásból származó következmények, 
jogok és kötelezettségek. Illetve, ha 2020-tól hatályba lép, erősen befolyásolni fogja a 
piacot, ami azt jelenti, hogy már a párizsi megállapodás alapján is látjuk, és magyar 
szempontból az egy nagyon jó dolog, hogy megindul majd a kvóták értékesítése, egy 
olyan piac, ami magyar szempontból fontos, mert mi a kvótaértékesítés minél 
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szabályozottabb és minél ösztönözöttebb piaci létesítését szeretjük, hiszen ez a mi 
érdekünk. 

Hogy kik a legfontosabb szövetségeseink? Alapvetően a V4-országok, illetve 
vannak olyan szempontok, amikben nem feltétlenül egyezünk minden körben. 
Például Lengyelország vonatkozásában teljesen más a megközelítésünk a tekintetben, 

hogy az ETS-, illetve a non-ETS, az EDS-, illetve a LULUCF-ágazatnak az elszámolási 
egységei hogyan alakuljanak. Mi azt mondjuk folyamatosan, hogy nekünk 
átjárhatóság szükséges az ETS- és az ESD-szektor között, de a LULUCF-et külön 
szeretnénk kezelni. Ez azért fontos, mert onnan tudunk mi gyakorlatilag olyan 
értékesíthető mennyiségeket elővarázsolni, ami a többieknek piacot teremt és a 
többiek ezt meg tudják vásárolni. A lengyelek azt szeretnék, hogy az egész egy 
csomagban legyen, vagyis az ő nyelőiket, a LULUCF-részt el tudják számolni az ETS 
és az ESD vonatkozásában. Számunkra ez a piacot csökkenti. Alapvetően azért 
szövetségesek vagyunk.  

Vannak más szövetségeseink, például Lettország, Litvánia. Nekik olyan 
javaslataik vannak, hogy ők azt érzékelik, hogy a szénszivárgás vonatkozásában azok 
az országok, amelyek az Európai Unió szélén vannak, nagyobb kitettséggel 
rendelkeznek, mert ezek az iparágak könnyebben elvándorolnak az Európai Unión 
kívülre, és e tekintetben ezeknek az országoknak próbálnak kedvezményeket 
megszerezni és próbálnak szövetségeseket találni közöttünk, vagy bennünk is, akik 
ilyen országnak minősülnek. 

Én azt gondolom, hogy ez a módosítási javaslat is azt mutatja, hogy igenis 
szükség van a változtatásra, tehát szükség van arra, hogy olyan jogszabályok, olyan 
szabályozás kerüljön megalkotásra, ami egyszerűsíti ezt az egész rendszert. Én azt 
gondolom, hogy a nagyon rövid összefoglalóm is azt mutatja, hogy ez egy nagyon 
bonyolult rendszer. Tehát a különböző elszámolási kvóták, a különböző százalékok, és 
az ember már azt sem tudja, hogy melyik százalékról, minek a hány százalékáról 
beszélünk, azt mutatja, hogy ez nem egy egyszerű rendszer. Az, hogy felosztották a 
kvótákat három bugyorra, és azon még sapkát képeznek, és még lineáris csökkentési 
faktorokat alkalmaznak, az nem egy egyszerű és nem egy nyomon követhető 
rendszert jelent.  

Az, hogy modernizációs alap, innovációs alap van, az egy nagyon jó dolog, és 
azt ösztönözni kell, hogy ezek az alapok minél inkább meglegyenek, hogy ezeket fel 
tudjuk használni, természetesen olyan keretek között, hogy ne kerüljünk túlságosan 
túlszabályozott helyzetbe, túlságosan kitéve más tagállamoknak, illetve az Európai 
Bizottság ellenőrzésének. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök asszony kért szót, tessék parancsolni! 
 
PELCZNÉ DR. GÁLL ILDIKÓ, az Európai Parlament alelnöke: Én is köszönöm 

szépen az államtitkár asszonynak a nagyon átfogó bemutatását a jelenlegi helyzetről.  
Egyetlen egy kérdésem van. Az Európai Parlamentben pont az ön által említett 

Környezetvédelmi bizottságban megfogalmazódott egy olyan javaslat, hogy ez önálló 
érvként jelenjen meg 2020 után, forrásoldalon is, a felhasználás követésére. Van-e 
ebben valamilyen álláspontunk? Vagy ez még a következő MFF tárgyalásakor fog 
majd leginkább kibontakozásra kerülni? 

 
ELNÖK: Tessék parancsolni, államtitkár asszony! 
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DR. MAKAI MARTINA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium): Köszönöm szépen. Tehát jelenleg, most az MFF tárgyalása, illetve 
ennek az ETS-irányelvnek a tárgyalása nem került összekapcsolásra.  

Itt az irányelv, a bizottsági javaslat vonatkozásában tudtuk kialakítani a 
magyar álláspontot, és ezt próbáljuk képviselni VPE-, illetve tanácsi szinten. Amikor 
elkezdődik majd az MFF tárgyalása, és szükség van ezeknek a 
projektfinanszírozásoknak az összehangolására, akkor ezt meg fogja tenni a magyar 
kormány, hogy egységes álláspontot alakítson ki. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha több kérdés nincs, a vitát lezárjuk. Az 

államtitkár asszony válaszolt, és örömmel hallottuk, ittuk az államtitkár asszony 
szavait. Köszönjük szépen. Erről a rendkívül bonyolult helyzetről, ami kialakult az 
Európai Unióban, egy valóban átfogó képet kaphattunk. És nyilvánvaló, hogy ahogy a 
tárgyalások mennek előre, a bizottságunk majd szeretné meghallgatni az államtitkár 
asszonyt arról, hogy hogyan is állunk az úr színe előtt.  

Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság soron 
következő ülésére előreláthatólag húsvét után kedden, március 29-én elég korai 
órában, 10 órakor kerül sor, valamint 30-án, szerdán reggel 8 órakor is lesz ülés. A 
jelenlegi információnk szerint lesz egy tájékoztató az európai határ- és parti őrség 
létrehozására irányuló javaslatról, a napirendi pontok egyeztetése még folyamatban 
van. Az európai határ- és parti őrség létrehozására irányuló javaslat egy rendkívül 
fontos dolog, Hegyaljai Mátyást kértük fel, a Belügyminisztérium helyettes 
államtitkárát, hogy röviden számoljon be erről. 

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Húsvétig már remélhetőleg nem tartunk bizottsági ülést, 
ezért mindenkinek áldott húsvétot kívánok, kellemes nagyheti készülődést és 
természetesen a hölgyeknek sütést, főzést, képviselőtársaimnak kikapcsolódást és a 
bizottság férfi tagjainak pedig jó locsolkodást! Reméljük, hogy húsvét után kipihenten 
fogunk ismét munkához látni. Köszönöm szépen a részvételt, a bizottsági ülést 
bezárom. Viszontlátásra! 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 46 perc) 
 

 

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária  
 


