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Napirendi javaslat

1.  A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat
(T/1498. szám) 
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

2.  Az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/1941. szám) 
(Általános vita)

3.  Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Jávor Benedek (LMP), a bizottság elnöke

Dr. Nagy Andor (KDNP), a bizottság alelnöke
Dr. Bácskai János (Fidesz) bizottsági tag
Bartos Mónika (Fidesz) bizottsági tag
Fejér Andor (Fidesz) bizottsági tag
Fülöp István (Fidesz) bizottsági tag
Sebestyén László (Fidesz) bizottsági tag
Dr. Aradszki András (KDNP) bizottsági tag
Bödecs Barna (Jobbik) bizottsági tag
Kepli Lajos (Jobbik) bizottsági tag

Helyettesítési megbízást adott
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) dr. Nagy Andornak (KDNP)
Bányai Gábor (Fidesz) Fejér Andornak (Fidesz)
Bodó Imre (Fidesz) dr. Bácskai Jánosnak (Fidesz)
Koncz Ferencz (Fidesz) Sebestyén Lászlónak (Fidesz)
Schmidt Csaba (Fidesz) Bartos Mónikának (Fidesz)
Dr. Szili Katalin (független) Jávor Benedeknek (LMP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók
Dr. Adorján Richárd főosztályvezető-helyettes  (Nemzetgazdasági
Minisztérium)
Olajos Péter helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Dr. Békési Zsófia szakmai tanácsadó (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)

Bizottság titkársága részéről
Dr. Szalóki Gyula főtanácsadó
Széles Zsuzsanna főelőadó
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 02 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

JÁVOR BENEDEK (LMP): a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel
köszöntöm a Fenntartható fejlődés bizottság megjelent tagjait a mai ülésünkön. Köszönöm,
hogy eljöttek, akik eljöttek. Ez a bizottságnak előreláthatólag, hacsak valami nagyon váratlan
lépése a kormánynak nem lesz karácsonyig, az utolsó ülése karácsony előtt, úgyhogy ennek
keretében gondoltuk, egy kis mikulás-karácsonyi dekorációval, amit menet közben
fogyasztani is lehet, feldobni a hangulatot, viszont az időt nem húznánk sokáig ezzel, hanem
bele is vágnánk az ülésbe. Megállapítom a határozatképességet, 8 jelenléttel és
6 helyettesítéssel a bizottság határozatképes.

Kérdezem a bizottságot, hogy az előzetesen kiküldött napirendet, amely három
napirendi pontot tartalmaz, a költségvetési törvény második körös kapcsolódó módosítói
indítványairól szóló szavazást, illetve az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló
javaslatot és egy Egyebek napirendi pontot, ez elfogadható-e a bizottság számára? Ki az, aki
egyetért vele, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 14 fő, tehát ezt egyhangúlag elfogadtuk.
Köszönöm.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1498.
szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

Akkor bele is kezdenénk az első napirendi pontba. Szeretettel, tisztelettel köszöntöm a
kormány képviseletében megjelenteket. Petykó Adrienn, Csók Csilla, ő sincs itt, és Adorján
Richárd. Csók Csilla és Adorján úr vannak tehát a kormány részéről, köszönjük szépen, hogy
eljöttek.

Körülbelül két tucat módosító javaslat szavazására kerül sor, ezeknek csak a
jegyzőkönyv kedvéért a sorszámai. 51/4, 51/5, 51/6, 51/9, 51/10, 51/11, 52/2, 52/3, 53/1,
54/1, 54/3, 55/1, 56/1, 56/2, 56/3, 56/6, 59/2, 63/1, 127/19, 159/3, 159/4 ajánlási pontokról
szavazunk, és ezeknek természetesen a lábairól is, tehát a finanszírozási oldala és ami ezekhez
kapcsolódik. Ezek tartoznak a bizottság hatáskörébe. Ha ezzel kapcsolatban nincs más
észrevétel, akkor neki is kezdenénk a szavazásnak.

Elsőként 51/4. sorszámon Szabó Rebeka és Jávor Benedek javaslata a Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal költségvetéséből történő elvonás, amelynek a másik oldala a
környezetvédelmi hatóságok megerősítése. Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy a
javaslatot támogatja-e.

DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja?
(Szavazás.) Négy. Nem támogatja? (Szavazás.) Tizenkettő. Tartózkodás nincs, tehát a
bizottság egyharmada sem támogatja. Egyharmad sincs meg.

51/5. sorszámon Szabó Rebeka és Jávor Benedek képviselők javaslata ugyancsak a
szakigazgatási hivatal költségvetés-csökkentéséről, az élelmiszerbiztonsági hivatal támogatási
sorának az emelése a másik lába ennek a javaslatnak. Kérdezem a kormány képviselőjét.

DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja?
(Szavazás.) Négy. Nem támogatja? (Szavazás.) Tizenkettő. Tartózkodás nincs, egyharmad
sem támogatja.
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51/6-os sorszámon Szabó Rebeka és Jávor Benedek javaslata. Nézem, hogy ezzel
kapcsolatosan nincs több javaslat. 51/6. sorszámon tehát ugyancsak a Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal költségvetésének csökkentése a Natura 2000 támogatási sor
megnyitása érdekében. Kérdezem a kormány képviselőjét.

DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjai, ki az, aki támogatja?
(Szavazás.) Négy. Nem támogatja? (Szavazás.) Tizenkettő. Tartózkodás nincs, tehát
egyharmad sem támogatja.

51/9. sorszámon Jávor Benedek javaslata az EU vízkeretirányelv végrehajtásának
feladatairól. Kérdezem a kormány képviselőjét.

DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja?
(Szavazás.) Négy fő. Nem támogatja? (Szavazás.) Tizenkettő. Tartózkodás nincs, egyharmad
sem.

Szilágyi László képviselő javaslata 51/10-es sorszámon, ivóvízminőség-javító program
költségvetési támogatásának emeléséről. Kérdezem a kormány képviselőjét.

DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Kormány nem
támogatja, és itt bocsánat, hadd szúrjam közbe, mert talán illett volna a legelején
elmondanom, hogy természetesen ez nem hivatalos kormánytámogatás, amit most tudunk
mondani, hiszen mi is ma reggel ismertük meg a végleges listát a tegnap este benyújtott
módosítókról, de előzetes támogatásról tudok beszélni. Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kormány ezt nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki
támogatja? (Szavazás.) Négy fő. Nem támogatja? (Szavazás.) Tizenkettő. Tartózkodás nincs,
egyharmad sem támogatja.

51/11-es sorszámon Varga Zoltán képviselő javaslata a belvíz elleni védekezés
feladatairól. Kérdezem a kormányt.

DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja?
(Szavazás.) Kettő fő támogatja. Nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy. Egyharmad sem
támogatja.

52/2-es sorszámon Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselők javaslata a balatoni
árvaszúnyog túlszaporodásának okainak kutatásáról. Kérdezem a kormány képviselőjét.

DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja? Nincs
ilyen. Nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhat fő. Ez egyhangú elutasítással találkozott.

52/3. sorszámon Szilágyi László javaslata a hulladékkezelési és gazdálkodási feladatok
költségvetési sorának növeléséről. Kérdezem a kormány képviselőjét.
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DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja?
(Szavazás.) Négy igen. Nem támogatja? (Szavazás.) Tizenkettő nem. Tartózkodás nincs,
egyharmad sem támogatja.

53/1-es sorszámon Font Sándor képviselő javaslata az NKP civil sorának a
megemeléséről. Kérdezem a kormányt.

DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Kormány támogatja.

ELNÖK: Kormány támogatja. Kérdezem a bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja?
(Szavazás.) Ez tizenhat fő egyhangú támogatás.

54/1. sorszámon Szilágyi László képviselő javaslata illegális hulladékelhelyezés
felszámolásáról, annak költségvetési támogatása emeléséről. Kérdezem a kormányt.

DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja?
(Szavazás.) Négy fő. Nem támogatja? (Szavazás.) Tizenkettő. Tartózkodás nincs, akkor
egyharmad sem támogatja.

54/3. sorszámon Gőgös Zoltán, Harangozó Gábor és Ficsor Ádám képviselők javaslata
határon átnyúló vidékfejlesztési feladat támogatásáról. Kormány álláspontja?

DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Bizottság képviselői közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.)
Négy. Nem támogatja? (Szavazás.) Tizenkettő. Tartózkodás nincs, akkor egyharmad sem
támogatja.

55/1-es sorszámon Gőgös Zoltán, Harangozó Gábor és Ficsor Ádám képviselők
javaslata ágazati szakmai szervezetek támogatásáról. Kormány álláspontja?

DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Bizottság képviselői közül ki az, aki támogatja? Nem támogatja? (Szavazás.)
Tizenhat. Tartózkodás? (Szavazás.) Egy tartózkodás, tizenhat elutasítás mellett nem
támogatja.

56/1-es sorszámon Samu Tamás Gergő képviselő javaslata bormarketing és minőség-
ellenőrzés feladataival kapcsolatban. Kormány álláspontja?

DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Bizottság képviselői, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Négy.
Nem támogatja? (Szavazás.) Tizenkettő, egyharmad sem támogatja.

56/2., illetve az 56/3. ugyanarról szól, az alternatív értékesítési láncok támogatása, csak
különböző sorokból vesz el, úgyhogy én javaslom, hogy erről egyben szavazzunk, tehát az
56/2-es és 56/3-as ajánlási számon Szabó Rebeka és Szilágyi László képviselők javaslata.
Kérdezem a kormányt.

DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egyiket sem támogatja.
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ELNÖK: Egyiket sem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja?
(Szavazás.) Négy. Nem támogatja? (Szavazás.) Tizenkettő, egyharmad sem támogatja.

56/6-os ajánlási számon Gőgös Zoltán, Harangozó Gábor és Ficsor Ádám képviselők
javaslata, itt az uniós programok ÁFA-fedezetének csökkentéséről van szó, amit a nemzeti
erdőprogram támogatására csoportosítanának át. Kérdezem a kormányt.

DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja?
(Szavazás.) Négy fő. Nem támogatja? (Szavazás.) Tizenkettő. Tartózkodás nincs, egyharmad
sem támogatja.

59/2., Gőgös Zoltán, Harangozó Gábor és Ficsor Ádám képviselők javaslata a nemzeti
agrártámogatások emeléséről. Kérdezem a kormányt.

DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottság képviselőit, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Négy.
Nem támogatja? (Szavazás.) Tizenkettő. Tartózkodás nincs, egyharmad sem támogatja.

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Pillanat, a kollégáim azt jelzik, hogy 12-en vagyunk.
(Rövid egyeztetés a jelenléti íven.)

ELNÖK: Akkor a jegyzőkönyvet helyesbíteni kell majd, ahol tizenhét szavazat van, azt
tizenhatra kell módosítani, ahol pedig tizenhárom, ott tizenkettőre. Az egyharmad
semmiképpen nincs meg, majd csak a jegyzőkönyvet kell helyesbíteni tizenhatra az össz-
szavazatszámot, és tizenkettőre a kormánypárti szavazást. (Dr. Nagy Andor: Jutalom
hangszórót Fejér Andornak, mert észrevette a turpisságot. – Derültség.) Egy tányért toljanak
át képviselő úrnak. (Derültség.) Akkor azt hiszem, ezt sikerült kibogoznunk. (Dr. Nagy
Andor: Megkönnyebbültünk.) Most hirtelen egyenesbe jött a bizottsági ülés.

Ott hagytuk abba, hogy 59/2-es sorszámon Gőgös Zoltán, Harangozó Gábor és Ficsor
Ádám javaslatát egyhangúlag elutasította a bizottság.

63/1-es sorszámon Nyikos László képviselő javaslata a fejezeti tartalék csökkentéséről.
Kérdezem a kormányt.

DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja?
(Szavazás.) Három fő. Nem támogatja? (Szavazás.) Tizenkettő. Tartózkodás? (Szavazás.) Egy
tartózkodás, egyharmad sem támogatja.

És akkor 127/19-es ajánlási számon Scheiring Gábor képviselő javaslata az
éghajlatváltozási stratégia végrehajtásáról. Kérdezem a kormány képviselőjét.

DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja?
(Szavazás.) Négy. Nem támogatja? (Szavazás.) Tizenkettő. Tartózkodás nincs, tehát
egyharmad sem.

159/3-as utolsó előtti, Scheiring Gábor és Vágó Gábor képviselők javaslata közlekedési
zajvédelem feladatainak támogatásáról. Kérdezem a kormány képviselőjét.
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DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja?
(Szavazás.) Négy. Nem támogatja? (Szavazás.) Tizenkettő. Tartózkodás nincs, egyharmad
sem támogatja.

Most végül 159/4-es sorszámon Riz Levente és Kovács Péter képviselők javaslata
ugyancsak a közlekedési zajvédelem, ugyanennek a sornak a megemeléséről még többel, mint
az előbbi javaslat. Kérdezem a kormány képviselőjét.

DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja azzal, hogy
olyan információim vannak a mai kormányülésről, hogy ez végül nem lesz támogatva, de
most támogatjuk. (Derültség.)

ELNÖK: A jegyzőkönyvnek, hogy 14 óra 20 perckor a kormány támogatja ezt a
javaslatot. Kérdezem a bizottság képviselőit, ki az, aki ezt a javaslatot támogatja? (Szavazás.)
Nem támogatja? Tartózkodás? Egyhangúlag a bizottság támogatja, és lehet, hogy a
későbbiekben konfliktusba kerülünk a kormánnyal (Derültség.).

Köszönöm szépen. Ezt az első napirendi pontot, amennyiben nincs ehhez észrevétel,
hozzáfűznivaló, akkor lezárhatjuk. Köszönöm a kormány képviselőinek a jelenlétét és
segítségét, további jó munkát és boldog ünnepeket kívánunk.

Az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1941.
szám) (Általános vita)

Áttérnénk a második napirendi pontra, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, illetve
miniszter úr által benyújtott energetikai törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal
kapcsolatban. Olajos Péter helyettes államtitkár úr, Szentpéteri Emese és Békési Zsófia
képviselik a minisztériumot. Szeretettel köszöntjük a minisztérium képviselőit, és át is adnám
a szót akkor helyettes államtitkár úrnak, tájékoztassa a bizottságot.

Olajos Péter helyettes államtitkár (NFM) szóbeli kiegészítése

OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nagyon
szépen köszönöm a szót, és én is nagy szeretettel üdvözlöm a bizottság tagjait. Valóban az
energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, erről a nem túl fantáziadús
név alatt futó csomagról szeretném kérni a bizottságnak az általános vitára való
alkalmasságának támogatását.

Ez a törvénycsomag három elemet tartalmaz, az egyik a CCS nevet viseli, ami a
széndioxid befogásának és geológiai tárolásának a lehetőségét teremti meg. Ez egy 2009-es
európai irányelvnek az átültetése lenne tulajdonképpen. Ennek a határideje már, hogy ezt
megtegyük, az 2011. június 25-ike, azonban a törvénymódosításra számos végrehajtási
rendeletet kell még megalkotnunk, ezért a jogharmonizációs határidőt megelőzően további
jogalkotási idő kell, hogy biztosítva legyen, épp ezért raktuk most bele ebbe a csomagba ezt a
jogszabályt. Nyilván ennek a bizottság működéséhez nagyon sok relevanciája van, ez a CCS,
és ha vannak kérdésem, akkor gondolom, majd erre irányulnak.

A második része ennek a csomagnak az úgynevezett Európai Unió harmadik
energiacsomagjának az átültetése lenne, ez is egy európai uniós irányelv és szintén 2009-es.
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Ennek az átültetési ideje 2011. március 3-ika lenne, tehát ha lehet mondani, akkor ez még
sürgetőbb.

Van egy harmadik eleme ennek a jogszabály-csomagnak, az pedig az energetika
területén eddigi gyakorlati tapasztalatok alapján a rendszer fejlesztését, illetve a jogszabályok
hatékonyságának a növelését célozná meg.

Egy kicsit részletesebben még, ha megengednek néhány szót erről a jogszabály-
csomagról, ami megítélésem szerint mint említettem, a Fenntartható fejlődés bizottsághoz
tartozik, ez a széndioxid leválasztása és geológiai tárolása, ez egy áthidaló technológia lenne.
A mi megítélésünk szerint, illetve a jogszabály azt célozza, hogy ennek a lehetőségét
megteremtsük tulajdonképpen. Aztán az, hogy utána majd ezzel kapcsolatban lesz-e final
plan, tehát alkalmas-e az ország arra, hogy egyébként egy ilyen megtörténhessen, az majd a
jövő zenéje, de mindenképpen egy ilyen európai uniós irányelvet nekünk kötelezettségként át
kell ültetni, hogy a fogalom egyáltalán itt jogszabályi keretek között megszülethessék.

Ezen túlmenően ami még izgalmas és érdekes lehet a bizottság tagjai számára
fenntartható fejlődési szempontból, az a harmadik energiacsomagnak, az okos mérés és okos
hálózatoknak, tehát a smart grid, smart metering-nek bevezetése, szintén ilyen fogalmaknak a
meghonosítása a hazai jogrendszerben, ez reményeink szerint nagy segítséget fog nyújtani
arra, hogy Magyarországon is az intelligens mérés, illetve a hálózatok rendszerének a
fejlődése nagyobb lépéseket tegyen. Ez a megújulóenergia-hasznosítás szempontjából
megítélésünk szerint nagyon fontos eszköz lehet, illetve az energiahatékonyság,
energiatakarékosság.

Ezt a két elemet emelném ki, ami szerintem nagyon komoly relevanciával bír a
bizottság munkájához, de természetesen bármilyen kérdéssel kapcsolatban nagyon szívesen
állunk itt egyrészt az energiagazdálkodási főosztályvezető, illetve a szabályozási
főosztályvezető asszonyt kértük, hogy jelenjen meg a bizottság előtt, és amennyiben kérdés
van, arra válaszoljon. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Kérdezem, hogy a bizottság tagjainak van-
e kérdése, hozzáfűznivalója? (Jelzésre:) Alelnök úr, parancsoljon.

Kérdések, hozzászólások

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Lenne kérdésem is, de előzetesen szeretném mondani,
hogy a Fidesz-KDNP természetesen támogatni fogja kormányoldalról ezt az előterjesztést,
általános vitára alkalmasnak tartjuk.

A három csomagból kettő olyan, ami EU-kötelezettség, tehát gyakorlatilag ezeket meg
kell csinálni, és a harmadik is úgy gondolom, indokolt. Lenne két kérdésem a három
csomaggal kapcsolatban, illetve egy olyan kérdésem, ami nem a tárgykörhöz tartozik, de
mivel az a szerencse ért bennünket, hogy a cancuni magyar delegáció vezetőjét
üdvözölhetjük, egy pár szót hallhatnánk-e arról, hogy hogy is zárult Cancun. Erről ugyan
olvastunk sok mindent, de kíváncsi lennék államtitkár úr személyes véleményére, és úgy
látom időben még ez bele is férhet, mert elég gyorsak voltunk az előző napirendi pontnál.

A kérdéseim a három elemmel kapcsolatban. Az első a CCS-technológiára vonatkozik.
Itt most mi a lehetőséget teremtjük meg, és engem igazából az érdekelne, hogy ebből lehet-e
vagy indokolt-e, hogy Magyarországon legyen egy ilyen beruházás. Amennyire én tudom, az
RWE, illetve az MVM gondolkozott azon, hogy a Mátrai Erőműnél elinduljon egy ilyen
kutatás, aztán az információim szerint ez elakadt. Az lenne a kérdésem, hogy hogy állunk
ezzel, van-e erről a tárcának információja, illetve ha jól tudom, az Európai Bizottság kiírt az
európai uniós tagállamoknak egy olyan pályázatot, ahol a tagállamok egy projekttel
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pályázhatnának ilyen CCS-technológiával kapcsolatban. Azt szeretném megkérdezni, hogy
jók-e az információim, illetve mi pályázzunk-e?

A smart meteringgel kapcsolatban meg azt szeretném kérdezni, hogy ennek a
bevezetése, mert épp a napokban olvastam egy cikket arról, hogy ez egy nagyon intelligens és
hatékony rendszerek, de maga a készülék négy-ötszöröse azoknak a most felszerelt
készülékeknek, amelyekkel ezeket ki akarjuk váltani, és hogy fogjuk ezt tudni megoldani,
lesz-e rá valami támogatás. Egyáltalán hogy fog elterjedni ez a rendszer Magyarországon?
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más észrevétel, kérdés? (Nincs jelzés.) Nekem volna egy-
két kérdésem. Javaslatom az, hogy első körben maradjunk a törvényjavaslatnál, és aztán ha
azt lezártuk, akkor én is nagyon örülnék, ha helyettes államtitkár úr a cancuni tárgyalásokról
is be tudna számolni a bizottság számára. Alapvetően most az általános vitára való
alkalmasság megállapításáról van szó. Ezzel kapcsolatban azért azt muszáj megjegyezni, hogy
értem, hogy itt nagyon sok uniós kényszer meg határidő van, de azért az, hogy itt szerdán a
bizottság egy 200 oldalas törvényjavaslatot tárgyal, amely szombat délután került benyújtásra,
egy olyan javaslat, ami terjedelmében vetekszik a hatályos törvényekkel. Ez mondjuk nem
segíti elő, hogy egy megalapozott vitára, véleményalkotásra, véleményformálásra sor
kerülhetett volna akár ellenzéki, akár azt gondolom, a kormánypárti képviselők oldaláról is.
Tehát bizonyos értelemben ilyen fetal complion, kész tények elé van állítva a bizottság, és
majdnem hogy zsigerből kell eldönteni, hogy általános vitára alkalmas-e, függetlenül attól,
hogy tartalmilag tulajdonképpen végül is mi a véleménye a képviselőknek a javaslatról, hogy
általános vitára alkalmasnak tartjuk-e vagy sem.

Egy másik szempont, amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy az egész
energiapolitika ügyében hónapok óta ez a vita zajlik tulajdonképpen a parlamentben, nem kis
részben köztem és Fónagy János államtitkár úr között, hogy vajon mennyire van rendszerbe
szervezve és stratégiailag átgondolva az egész energiapolitikával kapcsolatos jogalkotás.
Egymás után most is folyamatban van, még nem volt meg a végszavazása a Kósa és Schmidt
képviselő urak által benyújtott energetikai módosító csomagnak, tehát gyakorlatilag
párhuzamosan fut két energetikai tárgyú törvénymódosító javaslat, és hát az elmúlt
hónapokban is folyamatosan jöttek be energia tárgyú módosítók. Én ezt egy picit
problémásnak látom, hogy egy ilyen stratégiai jelentőségű és 30, 50, 100 éves kifutással
rendelkező területen, mint az energiapolitika ilyen, időnként ad hoc jelleget öltő jogalkotás
zajlik. Kósa képviselő úr által benyújtott és a minisztérium által benyújtott javaslat,
beterjesztés között egy nap telt el, tehát úgy tűnik, mintha nem lenne egyeztetés a
minisztériummal, mert azt gondolom, Kósa képviselő úrék javaslata sem egy teljesen
független képviselő indítvány, hanem azért valamilyen viszonyban az is van a kormányzati
szándékokkal.

Az egészet nem tartom nagyon szerencsésnek, ráadásul még kész új energiastratégiája
az országnak, tehát mielőtt egy ilyen stratégia feküdne előttünk, azelőtt szabjuk át sok
tekintetben az energia-szabályozást. A Megújuló Energia Nemzeti Cselekvési Terv szintén
nem került még elfogadásra, ezt helyettes államtitkár úr nálunk sokkal jobban tudja, tehát
rengeteg ilyen párhuzamosan futó dolog van, ami egyszerűen egy kicsit megkérdőjelezi vagy
aláássa a bizalmat, hogy itt egy átgondolt energiapolitikai gondolkodásról van szó. Úgyhogy
egyszerűen a megalapozó anyagok sok tekintetben hiányoznak egy ilyen jelentőségű
törvénymódosítással kapcsolatban.

Még egy-két apróság. A javaslat a kötelező átvételi rendszerhez hozzányúl, egyébként
hozzányúl az említett Kósa-féle javaslat is. Most összeolvasni a két javaslatot már szinte a
lehetetlenséggel határos feladat, hogy ezen az időtartamon belül találjuk ki, hogy ennek az
egésznek az eredményeképpen hogy fog kinézni a kötelező átvételi rendszer. Egyébként
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amerre megy, az egy meglehetősen bonyolult, átláthatatlan rendszer, ami köztudott, hogy
mindig a korrupció melegágya, minél átláthatatlanabb, bonyolultabb, kiszámíthatatlanabb a
kötelező átvételi rendszer vagy bármilyen rendszer. Itt is egy világos mondás kellene arról,
hogy mi a kormányálláspont a KÁT-tal kapcsolatban, kivezetés a rendszerből vagy megtartás,
hogyan, fűnyíróelv szerint csökkentjük most a KÁT-ot vagy differenciáltan az egyes
erőművek szempontjait külön figyelembe véve. Ebben sem lehet világosan látni.

Végül, ez nem a Fenntartható fejlődés bizottságnak a területe tulajdonképpen, de nem
állom meg, hogy megemlítsem, hogy miközben a kormány az elmúlt hónapokban nagyon sok,
bizonyos tekintetben meghökkentő törvénymódosítást hozott az energiapolitika területén arra
hivatkozva, hogy a rezsiköltségek nem szállhatnak el, és alacsonyan kell tartani az
embereknek a lakhatással kapcsolatos költségeit, azonközben e javaslatban a kikapcsolás,
hálózatról lekapcsolás lehetőségei egyszerűbbé válnak. Nincs igazából kidolgozva, hogy
hogyan lehet ezt egy szociális kompenzációval rendezni, tehát itt a szociális
kiszolgáltatottsága a legrosszabb kereseti helyzetben lévőknek valószínűleg tovább fog
növekedni.

Most így ennyit volt alkalmunk ez alatt a néhány nap alatt ezzel a javaslattal
kapcsolatban megfogalmazni. Értve a kormány kötelezettségeit az uniós előírások betartására.
Ezek miatt nagyon kérdéses, hogy az általános vitára bocsátás mennyire támogatható.

Akkor nem tudom, van-e más kérdés, hozzáfűznivaló? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor a
válaszlehetőség helyettes államtitkár úré és kollégáié.

Válasz az elhangzottakra

OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nagyon
szépen köszönöm. Kezdem alelnök úrnak a kérdéseivel. Alelnök úr információi elég
pontosak, mint mindig, tehát valóban volt Magyarországon a Mátrai Erőmű és az RWE,
MVM gondolkodott erősen egy CCS-projekt létrehozatalán, azonban ez megtorpant, mi is
úgy látjuk most pillanatnyilag. Az Európai Unió 12 nagyprojektet támogatott, ezek közül
Magyarországon egyetlenegy sem lesz, ellenben a MOL részt vesz információnk szerint egy
olyan konzorciumban, ami Lengyelországban egy szénerőműnek a széndioxid biológiai
tárolását végzi. A MOL-nak ebben ugye viszonylag nagy ismeretanyaga van, hisz az
olajkitermelésnél és földgázkitermelésnél használ széndioxidot mint egy olyan anyagot,
amivel a kitermelést lehet növelni. Benyomják az egyik oldalon, és akkor az segít a másik
oldalon a kitermelésnél, tehát a MOL-nak igen nagy szaktudása van ezen a területen, és ezt
ebben a konzorciumban Lengyelországban kamatoztatni tudja, ilyen réven részt veszünk ezen.

Ami a smart meteringet illeti, nyilván az, hogy mennyibe fog kerülni egy mérő, az
nagyon nagymértékben függ attól, hogy azt hol fogják előállítani és a magyarországi gyártása
egy ilyen mérőnek el tud-e indulni. Örömmel jelentem a bizottságnak, hogy a Magyar Okos
Mérési Szövetség a jövő héten, december 21-én fog megalakulni, tehát összejöttek azok a
cégek Magyarországon, akik az okos méréssel, illetve intelligens hálózatokkal foglalkozni
szeretnének, és szeretnének tárgyalni a kormánnyal e tekintetben, azért is hozzák össze a
szövetséget. Én azt várom ettől, hogy ha Magyarországon valóban fel tud állni egy olyan
gyártókapacitás, amely a hazai mérőberendezéset itt tudja előállítani, az nagymértékben
csökkentheti ezeknek az árát. Most ezeket Olaszországból szokták beszerezni, meg egyéb
helyekről, ahol nem a legolcsóbb természetesen. Tehát a nagyobb volumen, illetve a hazai
gyártás megítélésünk szerint nagymértékben csökkentheti ezeknek a berendezéseknek az árát.
Egyébként a berendezésekkel meg nyilvánvalóan, hogy ha ezek egy intelligens rendszerbe
vannak kapcsolva, akkor nagyon nagymértékű megtakarítást, energiatakarékosságot lehet
létrehozni.
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Ami az elnök úrnak a szabályozási, illetve döntéshozatalbeli nehézségeket illeti, én azt
mondanám, tehát először is én most olyan kellemetlen helyzetben vagyok, mert én
megörököltem, hogy most itt nekem fel kell lépnem ezzel a bizottság előtt, hiszen a
kollégámat, Kovács Pált helyettesítem, aki Párizsban tartózkodik most egy tárgyaláson, és
ezért hogy ez hogy alakult ki, ezt a szabályozásért felelős asszony majd elmeséli önöknek.
Mindenesetre azt látni kell, hogy ezeknek a jogszabályoknak az alkotásakor mi inkább azzal a
helyzettel szembesülünk, mint a kínai tányérpörgető, hogy fenn van egyszerre 25 tányér, ami
pörög egyszerre, és ezeket folyamatosan kell úgy szabályozni és úgy pörgésben tartani, hogy
lehetőleg ne essenek le. Persze az ideális állapot az, ha volna elég idő, nulláról lehetne
kezdeni, le lehetne törölni a táblát és volna idő mindenre, hogy az ember a stratégia, a
cselekvési tervek és a jogszabályok és utána az alsóbb rendű szabályozás kérdésében tudjon
előre haladni. Sajnos nem ez a helyzet, hanem egy süllyedő és elég rossz állapotban lévő
olajtankerhez hasonlítható inkább az egész, amit menet közben kéne valahogy megfordítani
úgy, hogy közben hegeszti az ember, hogy lehetőleg ne süllyedjen el. Sajnos egy olyan
rendszert örököltünk, olyan jogszabályi rendszert és olyan működési szisztémát, amit úgy kell
feljavítani, hogy tudomásul vesszük, hogy ez így van, ezért tűnhet ez egy külső
megfigyelőnek úgy, hogy ez kapkodás lenne vagy egymással párhuzamos munkálatok
folynának. Sajnos a helyzet az ilyen, nagyon távol van az ideálistól. (Dr. Bácskai János
távozik az ülésről.) Átadnám szakmai tanácsadó asszonynak, ha kívánja ezt bővebben
kiegészíteni, hogy miért vannak ezek a rövid határidők és ez a feszített tempó.

DR. BÉKÉSI ZSÓFIA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Békési Zsófia vagyok,
röviden egészíteném ki helyettes államtitkár urat annyiból, hogy a kormány előterjesztésében
a mai ülés napirendjén lévő csomag átfogóan, hosszú távú szemlélettel kívánta a kötelező
átvételi rendszer reformjának az alapvető jogi alapját megteremteni. Ott pontosan ez a
kivezetés és a megújuló energiák irányába történő hangsúlyeltolódás szerepel a tervezetben,
de természetesen pontosan az az örökölt helyzet, hogy arról nem lehet nem tudomást venni,
hogy vannak létező szereplői az eddigi rendszernek, és az ő sorsukat valamilyen módon
rendezni kell. A kormány Kósa úr előterjesztésében lévő aktuális másik javaslatból azt a
kezelési szándékot olvasta ki, ami a rövid távról szól és nem a hosszú távról, ezért tudta azt is
támogatni, tehát gyakorlatilag így jön össze a kettő, és az egyébként készülőben lévő
megújuló nemzeti cselekvési terv által tükrözött szemléletet, amit ez a csomag is már
magáévá tesz, ezt semmilyen módon nem revideálja álláspontunk szerint.

ELNÖK: Ez érthető, de mondjuk egységes javaslat, ami egyben kezeli a rövid és a
hosszú távot, valószínűleg szerencsésebb lett volna, de nem akarok sokat lovagolni ezen a
témán.

Még egy dolgot az előbb elfelejtettem mondani, és ez már részben előkerült, ez a CCS-
rendszer, én nagyon örülök, hogy erre Magyarországon jelen pillanatban nincs támogatott
projekt, de egy kérdés számomra, hogy vajon az ország hosszú távú klímastratégiájában
milyen szerepe van a CCS-rendszereknek. Azt gondolom, ez egy nagyon kockázatos és
nagyon veszélyes dolog. Valóban az elmúlt években sajnos előtérbe került a nemzetközi
klímatárgyalásokon is, és nagyon kíváncsi volnék majd a cancuni beszámoló kapcsán, ahol
tudomásom szerint Kína esetében például nagyon komoly szerepet kapott a CCS-technológia
a klímaerőfeszítések területén. Igazából én azt gondolom, ez nem a problémának a megoldása,
ez a problémának csak a kozmetikázása vagy a szőnyeg alá, szó szoros értelmében a
földköpeny alá söprése. Ennek a hosszú távú kockázatairól nagyon keveset tudunk, hogy
vajon a szivárgás hosszú távon milyen veszélyekkel jár, hogy kerülhet ez vissza a légkörbe.
Nyilván ez nagyon messzire vezethető ez a kérdés, amibe most nem kívánok belevágni.
Tényleg csak az érdekel, hogy a kormányzati álláspont ezzel kapcsolatban az, hogy most mi
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jogharmonizációs kötelezettség van a CCS hazai szabályozásban való megjelenítésére, de
határozott szándék van arra, hogy ezt ne alkalmazzuk Magyarországon. Ez nyilvánvalóan
nagy üzlet, tehát ha a jogszabályi lehetőség megteremtésre kerül, akkor előbb-utóbb fel
fognak bukkanni azok a pénzügyi vagy gazdasági szereplők, bár egyelőre pénzügyileg nem
éri meg a CCS. De ha ehhez mondjuk eu-s támogatások is társulni fognak, akik nagyon
komoly lobbierővel azon fognak dolgozni, hogy ilyen óriási beruházások történjenek ebben a
technológiában, és amikor nagy tőkemennyiség megjelenik egy ilyen iparágban, akkor csak
nagyon határozott kormányzati szándék tudja ezeket megakasztani. A kérdés az, hogy vajon
van-e ilyen nagyon határozott kormányzati szándék vagy nincs?

OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Ami a
széndioxid megkötését és tárolását illeti, a határozott kormányzati szándék az, hogy erdészeti
politikával kell megkötni a széndioxidot és tárolni fa formájában, erre vonatkozóan a
kormányprogram tartalmaz előrelépéseket. Ami a geológiai tárolást illeti, mi úgy ítéljük meg,
hogy ez még nem kiforrott, tudomásom szerint Norvégiában van tengerfenék mederben egy
ilyen működő projekt. Szárazföldön, kontinentális talajban, főleg a hazai geológiai
körülményeket figyelembe véve nagyon kíváncsian várjuk, hogy ez a 12 európai nagyprojekt
hogy fog működni, milyen eredményeket hoz. Ez azért nem az elkövetkező 4-5 év kérdése
lesz. Ha és amennyiben ez technológiailag kiforr, és ha és amennyiben Magyarországon majd
a geológusok és a tudósok azt mondják, hogy ez majd egyáltalán lehetséges hazai
körülmények között, akkor nyilván majd az akkori kormányzat meg fogja vizsgálni. Most
csak annak kell eleget tennünk, hogy ennek a jogszabályi lehetősége a magyar jogrendbe
átkerüljön, de pillanatnyilag nincs olyan projekt, ami ebben futna és a kormányzat sem tud
ezért ilyeneket egyelőre támogatni, nincsenek meg hozzá a feltételek pillanatnyilag.

ELNÖK: Köszönöm. Ha nincs több kérdés (Jelzésre:), igen, Aradszki képviselő úr.

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm szépen. Az intelligens méréssel
kapcsolatban csak egy megjegyzésem lenne, hogy optimistább vagyok, mint helyettes
államtitkár úr mondja, ugyanis a know-how tudás megvan Magyarországon. Sőt azt kell
mondanom, hogy bizonyos elemeiben előbb is járunk a világnál egy-két évvel, lehet, hogy
még többel is, ezért fontos lenne, hogy ennek a megfelelő támogatását a kormány a jövőben
kidolgozza. Hozzá kell tenni, hogy ennek a jelentősége sokkal nagyobb annál, mint most
gondoljuk, mert a hálózati veszteség mérését és okait képes feltárni, hiszen visszahathat
magának a fogyasztói árnak az alakulására, a fogyasztói árképletnek a módosítását is vonhatja
magával, ha hiteles hálózati veszteséget is mérő rendszerek működnének országosan, illetve
Európában. Köszönöm.

Döntés az általános vitára való alkalmasságról, bizottsági előadó állítása

ELNÖK: Köszönjük szépen. Akkor ennek az energetikai tárgyú módosító csomagnak
az általános vitára alkalmasságáról szavazunk. Kérem, aki egyetért az általános vitára való
alkalmassággal, az kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Tizenegy. Nem ért egyet?
Tartózkodik? (Szavazás.) Négy.

Ezt a bizottság általános vitára alkalmasnak találja. Jövő héten hétfőn elkezdődik a
törvénytervezet vitája, egy előadót kell állítania a bizottságnak. Azt gondolom, hogy tekintve,
hogy az ellenzéki oldal tartózkodott, Fülöp képviselő úr vállalja a bizottsági előadót szerepét.
Kisebbségi véleményt kíván-e a Jobbik frakció? (Nincs jelzés.) Azt gondolom, az LMP
részéről én magam egy kisebbségi véleményt szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban.
Köszönjük, és akkor ezt most le tudjuk zárni, még ezzel fogunk foglalkozni, hiszen a részletes
vitára csak a februári parlament után kerül sor.
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Olajos Péter helyettes államtitkár beszámolója a cancuni konferencia
eredményeiről

Most szeretnénk megkérni alelnök úr javaslata alapján helyettes államtitkár urat, hogy
a cancuni konferenciáról tájékoztasson.

OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nagy
örömmel és nagyon szépen köszönöm. Egyet még az előzőhöz, köszönjük először is a
támogatást, másrészt sajnálom, ha azt a képet keltettem képviselő úrban, hogy nem vagyok
lelkes a smart metering iránt. Én nagyon lelkes vagyok, csak valóban osztom alelnök úrnak
azt a vélekedését, hogy azért ez egy drága mulatság lesz, és valóban, hogy ez a fogyasztókat
ne terhelje, illetve a cégek, akik mondjuk pár éve szerelték fel a mérőműszereket, őket rábírni
arra, hogy most egy cserét ismét hajtsanak végre, ez nem lesz egy könnyű feladat. Tehát ezt
azért látnunk kell, de maximálisan lelkesek vagyunk az ügy miatt.

Ami Cancunt illeti. Először is én a magam részéről úgy értékelem, hogy valóban egy
nagy áttörés volt és egy nagy siker, de talán pontosabb ez annál, hogy ha azt mondjuk, hogy
félig tele van a pohár és félig üres esete. Mindenki úgy interpretálja, hogy ezt szeretné, de az,
hogy félig van, az már egy óriási eredmény, hiszen Koppenhágában teljesen üres volt vagy
majdnem teljesen üres volt ez az üveg.

Amiről szólt megítélésem szerint Cancun az az, hogy van-e egyáltalán ennek a
széndioxid-kibocsátás csökkentésnek vagy klímaváltozás megállításának multilaterális
megoldása, tehát hogy az ENSZ mint olyan, alkalmas-e arra, hogy egy ilyen folyamatot
önmaga irányítson. Nagyon sok szkeptikus hang volt Cancun után, hogy az ENSZ-nek ebben
a dologban nincs értelme tovább folytatni ENSZ keretek között ezt az egész megbeszélést.
194 ország túl sok, sose fognak megegyezni. Majd leül a G20 vagy G8-ak, és azok majd
eldöntik, hogy mi legyen, hisz ők  úgy is lefedik - mondjuk egy G20 – a világ kibocsátásának
a 90 százalékát, és ők majd megegyeznek, hogy mit csinálnak a többiek, meg nem
szükségesek, hogy ott üldögéljenek az asztalnál. Ez a szempont volt az, ami nagyon sikeres
volt, hogy bebizonyította azt, hogy igenis az ENSZ keretei között lehet ezt folytatni, és van
esélye annak, hogy egy globális megállapodás ENSZ keretein belül létrejöjjön.

A másik nagyon sikeres eleme ennek az, hogy mindenki azt gondolta Cancun előtt,
hogy maximum egy-két dossziéban lesz megállapodás. Itt van vagy egy tucat különböző
olyan izgalmas dosszié, és azt gondolták, hogy két-három-négy dossziéban lehet maximum
megállapodás. Ehhez képest született egy több mint százoldalas határozati egységes anyag,
ami egy nagyon jó kiindulási anyag lehet. Miért mondom, hogy egy kiindulási anyag? Azért,
mert tulajdonképpen ez az anyag, ha megvizsgálják majd, akkor azt látják benne, hogy
minden érdekcsoportnak a véleményét belerakták. Minden együtt szerepel, olyan, mint egy
nagy Fradi-leves az egész, de a koherencia épp ezért ebben az anyagban igen csekély.

Valószínűleg azt kell csinálni, és az lesz az elkövetkezendő egy év feladata, hogy ebből
a nagy százoldalas anyagból azokat az elemeket, amik nem férnek össze, tehát nem lehet
egyszerre azt mondani, hogy mondjuk másfél százalék ami megjelenik. A zöld- meg szakmai
szervezeteknek egy nagyon nagy kérése volt, hogy jelenjen meg ne csak a 2 százalékos határ,
hanem a másfél százalékos is, ez együtt van egyébként olyan vállalásokkal, amik mondjuk 3,5
százalékot jelentenek összességében. A kettő nagyon nagy távolságra van egymástól, az
anyag ilyeténképpen nem egységes, de van egy anyag, amit lehet tárgyalni és ahol már
elemeket ki lehet majd húzogatni és a végén marad egy olyan anyag – vélhetően egy év
múlva, Durbanben Dél-Afrikában, ahol a következő ENSZ ülés lesz -, amit már jó eséllyel
elfogadnak. Ez a két elem szerintem, ami nagyon pozitív.
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Ami a részleteket illeti és szerintem izgalmas, és a figyelmét szeretném a bizottság
tagjainak ráirányítani, az egyik a finanszírozás. Azon áll vagy bukik a megállapodás részben,
hogy a fejlett országok milyen mértékben hajlandóak hozzájárulni a fejlődőknek a
klímaváltozás ellen folytatott küzdelméhez. Ebben Koppenhágában volt egy előrelépés,
amikor egy gyorssegélyt megszavazott a koppenhágai ENSZ ülés, ami azt jelenti, hogy 2010-
11-12-es évben, ebben a három évben 30 milliárd dollárt a fejlődő országok adnak a fejlett
országoknak. Magyarország is befizető ország, tehát Magyarország is donor ország ebben, a
30 milliárd dollárból ebben a három évben, ami van, Magyarországnak összességében
6 millió dollárt kell befizetni, tehát ez egy nagyon kicsi az összhöz képest, de azért a mi
szempontunkból mégis jelentős. Ez azt jelenti, hogy az idei évben 1 millió dollárt fizettünk
be, a következőben 2-t fogunk és 2012-ben pedig 3 millió dollárt fizet be Magyarország. Ez
volt ugye Koppenhága.

Ezt követően ez a finanszírozási döntés, ami most megszületett az, hogy egy évi
100 milliárd dolláros alapról, illetve alapkezelőről döntött most a cancuni összejövetel. Eddig
három év alatt 30 milliárd, most ez évi 100 milliárdos lesz, tehát ez már egy nagyon combos -
pestiesen szólva – lesz, a világ legnagyobb klímaalapja. Magyarország itt is befizető lesz. Ha
most csak egyszerűen továbbítjuk azt, hogy mennyit fizettünk be eddig, és ezt extrapoláljuk a
100 milliárdos összegre, akkor azt lehet mondani, hogy Magyarországnak az évi befizetése –
de mondom, ha minden így marad, nem szabad így számolni, mert nincs ilyen szám, ez most
off record, csakhogy érezzük a számokat -, akkor ezt azt jelentené, hogy körülbelül egy évi
4 milliárd forintos befizetése lenne ebbe a kasszába. Ami az izgalmas dolog, hogy ezt
nemcsak befizetni lehet, tehát ez a finanszírozási konstrukció azt mondja, hogy nemcsak cash-
ben kell befizetni, hanem projektalapon is el lehet számolni. Tehát hogy ha mondjuk
Magyarország köt egy olyan államközi szerződést, és jó lenne, ha kötnénk ilyen államközi
szerződést, hogy mondjuk a Balkán országaival, ami oda tartozik a támogatandó országok
listájára, tehát ha mondjuk Montenegróban egy magyar cég csinál egy beruházást, amit az
állam legalább 20 százalékkal támogat, tehát 80 százalék magántőke, 20 százalék állami pénz.
Ha ez a projekt megújuló energia, energiahatékonyság, vízgazdálkodás, környezetipar,
bármilyen, amit mi mondjuk zöldgazdaságnak nevezünk, területén belül történik, akkor ezt a
projektet teljes egészében, tehát 100 százalékban el lehet számolni ebbe az alapba, mint
egyfajta magyar befizetést vagy hozzájárulást. Azt jelenti ez az évi 4 milliárd forint, mondom,
nincs megerősítve, hogy 4 milliárd lenne, csak a nagyságát érezzük, hogy nem ekkora
befizetési kötelezettsége van Magyarországnak, hanem Magyarországnak ennyi, ha úgy
tetszik, zöldiparexport-támogatási kötelezettsége van. Ezzel nagyon fontos lenne élnünk, hogy
a magyar cégeket, akiket eddig leginkább itt a 93 ezer négyzetkilométeren belül mozogtak,
ösztönözzük arra, hogy induljanak el olyan térségekbe, amelyek számunkra érdekesek,
izgalmasak, érdekesek gazdaságfejlesztés szempontjából. Balkán, Közép-Ázsia, Ázsia,
Afrika, akármilyen térségek, nyilván ilyen preferenciát kell csinálni.

Ez a finanszírozás nagyon nagy vonalakban van meghatározva. A magyar elnökség
feladata lesz a következő évben és az azt követő lengyel elnökségé, hogy Durban-ig a
finanszírozási résszel kapcsolatban az Európai Unió álláspontját kialakítsa, aki ugye a
legnagyobb donor, a legnagyobb befizető ebbe az alapba, tehát nem jelentéktelen, hogy az
Európai Unió milyen álláspontot fog kialakítani, és ebben Magyarországnak nagyon jelentős
szerepe lehet.

Másik nagyon fontos terület az adaptáció területe, az, hogy az éghajlatváltozás negatív
hatásaira az Európai Unió, illetve az ENSZ milyen válaszokat tud adni. Itt egy döntés született
arra, hogy egy bizottságot fel kell állítani. Egy bizottságot, ami ENSZ szinten, tehát
világszinten fogja koordinálni az adaptációs erőfeszítéseket, a legjobb gyakorlatokat
összegyűjteni, és kényszeríteni egyben a tagországokat arra, hogy ezt az adaptációt komolyan
csinálják. Magyarországnak van egy Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiája, aminek van egy
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adaptációs része. Ezt ennek kapcsán is jó lenne felülvizsgálnunk, és egy kicsit
ráncfelvarrnunk, mert azért az nem a legtökéletesebb. Itt is vannak Magyarországnak
kötelezettségei elsősorban abban, hogy február 21-éig az Európai Uniónak le kell tenni az
álláspontját ennek a bizottságnak a feladatairól, működéséről, struktúrájáról, egyebekről.
Nyilván ez is mint magyar elnökség, Magyarország feladata lesz az Európai Unió egységes
véleményének a kialakítása.

Nagyon fontos még a mitigáció kérdése, tehát az, hogy hogyan csökkentjük a
széndioxid-kibocsátásunkat, milyen értékek között. Itt nem túl erősre sikeredett ez a
szövegezés. A kiotói folyamatot gyakorlatilag az Európai Unión és Norvégián kívül nem
nagyon akarja senki támogatni. Kihátrál mögüle Oroszország, a plenáris ülésen elmondták,
hogy ők nem érdekeltek a kiotói folyamat folytatásában, és Japán is már korábban leszögezte,
hogy ő se kér belőle. Így azért a kiotói folyamatnak a továbbélése meglehetősen kétséges,
különösen azért, mert a Föld országai széndioxid-kibocsátásának mindössze 25 százaléka az,
amit a kiotói jegyzőkönyv lefed, a többi 75 százalék ezen kívül lévő országoknak a
kibocsátása. Itt lehet erőlködni Kiotón belül, de ez vajmi kevés relevanciával bír arra, hogy a
Földön milyen folyamatok zajlanak széndioxid-kibocsátás tekintetében. Ami még nagyon
fontos dolog az az, hogy a magyar álláspontnak az egyik legkomolyabb eleme az volt, hogy
az AAU-többletünkkel mit csináljunk, illetve, hogy az AAU-többletünket megvédjük
tulajdonképpen. Itt felmerültek nagyon komoly támadások sok oldalról is, hogy az AAU-
többleteket, amit a kiotói folyamat hozott létre, illetve a kiotói rendszer úgy nyilatkozik róla,
hogy 2012 után is továbbvihető, értékesíthető, hogy ezt megváltoztassák, itt ötféle variáció
volt. Volt két szélsőséges, tehát teljes mértékben továbbvihető, volt olyan, hogy teljes
mértékben eltüntetik az egészet 2012 után, és volt egy köztes változat, hogy valamennyi
átvihető. A köztes változatokat még további három elemre finomították, 10 százalék,
1 százalék és 0,1 százalék vihető tovább a megmaradt AAU-kból. Azt sikerült elérni, hogy
nem lett döntés, tehát ez egy nagy siker a mi részünkről, tehát most ebben nem döntöttek.
Magyarországnak a feladata az, és ebben azt az előretörést sikerült elérnünk, hogy ott
Cancunban a visegrádi négyek országával megállapodtunk abban, hogy ezt visegrádi négy
ülésen tárgyalni fogjuk ezt a kérdést, tehát próbálunk kialakítani egy álláspontot a közép- és
kelet-európai országok, az AAU-többlettel rendelkező, tehát széndioxid-többlettel rendelkező
országok, hogy hogyan tudunk ebben előrelépni valahogy, proaktív módon együttműködni.
Nekünk itt nagyon kevés mozgásterünk van mint EU-elnökségnek, tehát nem lehetünk itt
nagyon harciasak, de hál’ Istennek, a visegrádi négyek rendszerében most ebben a félévben
Szlovákia az elnök, a következő félévben pedig Csehország lesz, tehát pont lefedik a magyar
és lengyel elnökséget. Úgyhogy a visegrádi négyek megítélésünk szerint egy nagyon jó keret
lehet arra, hogy az ilyen ügyeket, amiben közös az érdekünk, itt a közép-kelet-európai
országokban e tekintetben klímaügyben is fejlesszük, úgyhogy ebben nyilván erre szeretném
az önök figyelmét is felhívni.

Nagyon nagy vonalakban ennyit lehet elmondani. Tulajdonképpen a koppenhágai
politikai nyilatkozattól eljutottunk most egy ENSZ-határozatok gyűjteményéig, és ezt
feladatunk a következő egy évben eljuttatni egy olyan globális megállapodásig, ami Durban-
ben, Afrikában aláírható jövő év decemberében. Ez egy nagyon komoly feladat, és úgy mint
az EU-elnökségben, ez különösen komoly feladat lesz. Mi a lengyelekkel abban állapodtunk
meg egyébként, hogy mi amennyire lehet, bevonjuk most őket ebbe a félévi munkálatokba, és
cserébe ők a következő félévben ezt viszonozzák, és ők is bevonnak minket, tehát így az
elnökségi periódusunkat egy kicsit ezen a területen meg tudjuk hosszabbítani. Ez azért is jó,
mert a szakembereink is tudják egymást kölcsönösen segíteni, nyilván nekünk nem állnak
rendelkezésünkre olyan mennyiségben klímás szakemberek, mint mondjuk nagyobb nyugat-
európai országokban, ahol több egyetem meg háttérintézmény tudja segíteni. Így ketten együtt
sokkal erősebb és sokkal magasabb szakmai színvonalon tudjuk ezt a munkát elvégezni, tehát
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itt egy kölcsönös kisegítés a lengyel-magyar barátság jegyében ezen a területen is megvalósul.
Köszönöm szépen, ha van kérdés, akkor szívesen válaszolok még.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e kérdés vagy hozzáfűznivaló?
Bocsánat, nekem volna, nem az időrablás végett, de azt gondolom, egy rettenetesen fontos
dologról beszélünk itt most.

Van két nagyon konkrét kérdés. Az egyik ez a 100 milliárdos zöldalap a fejlődő
országok részére. Egyrészt nagyon örülünk, mert ez Koppenhágában már meghirdetésre
került, hogy egyelőre évi 20 milliárdos, 2020-ig 100 milliárd dolláros nagyságrendű alapot
létrehoznak. Ez most kapott egy nevet is, meg bizonyos mechanizmusok mellé lettek
rendelve, de azért ez továbbra sem világos, hogy hogyan oszlik meg a teher pontosan a
résztvevő országok között, a kifizetések hogy fognak történni.

Másrészt meg Koppenhágában szó volt erről, és ott az évi 20 milliárd volt emlékeim
szerint megfogalmazva, ebből 2010-ben tudomásom szerint alig több mint 4 milliárd dollár
felajánlás valósult meg, tehát most itt beszélhetünk 100 milliárdos nagyságrendű alapról, a
kérdés az, hogy ez feltöltésre fog-e kerülni vagy sem. Az igazi konfliktusok akkor szoktak
kirobbanni, amikor konkrétan az egyes országok szembesülnek a saját befizetési
kötelezettségükkel, és azt be kell tenni ebbe az alapba.

A másik ezzel kapcsolatos kérdés, hogy említette helyettes államtitkár úr, hogy
beruházásként is tulajdonképpen elszámolhatók ezek a befizetések. Nem tartanak-e attól vagy
egész egyszerűen a kiotói rendszeren belüli ez a joint implementation, CDM és egyéb
dolgokat fogják átnevezni és tulajdonképpen semmi új nem történik, csak ami az eddigi
rendszerben is működött, az most kap egy más nevet, és ezentúl zöldalapként elszámolják, de
hogy érdemi mitigációs hatása a dolognak az eddigiekhez képest nem lesz. Ez az egyik
kérdés.

A másik pedig az AAU továbbvitellel kapcsolatban. Amennyire látom, az Uniónak
elég határozott az álláspontja, hogy nem akarja 2012 után az AAU-k kereskedelmének a
továbbélését, nagyon félnek ugye az orosz kvótának, ennek a forró levegőnek a piacra
kerülésétől. Kérdés hogy vajon Magyarországnak és a visegrádi országoknak érdemes-e azon
harcolni, hogy mégis továbbéljen egy olyan rendszer, amivel szemben tulajdonképpen az
Unió maga fellép. Nekünk ami igazából ami fontos, ez az egész kvótakereskedelem
Magyarországon a klímaerőfeszítések egyik jelentős finanszírozási forrása. Ebből a
szempontból érdekes, hogy lesz-e Magyarországnak bevétele a kvótatöbblet-eladásból vagy
sem, vagy az Unióval abban megállapodni, hogy Magyarország eláll az AAU-kereskedelem
fenntartásától, hogy ha kompenzációként valamit kapnak ezek az országok, amiből a
klímafinanszírozás kieső lába pótolható.

A másik, igazából egy általánosabb szintű kérdés. Helyettes államtitkár úr is mondta,
én kevésbé vagyok optimista az egész cancuni eredmények kapcsán, és én ma úgy látom,
hogy ahhoz, hogy Durban-ben előrelépés történjen, és ne süllyedjen el az egész folyamat,
iszonyatos kemény munka kell az elkövetkezendő egy évben, és az egész nemzetközi
klímatárgyalásokban most az egyik fő mozgatóerő az Európai Unió.

Látszik, hogy Japán, mindenki kihátrált tulajdonképpen ebből az egészből. Ha az Unió
nem tud lendületet adni ezeknek a tárgyalásoknak, akkor nagyon nagy baj lesz. Az, hogy
Magyarország soros elnökként – most nem a magyar álláspontról van szó, hanem arról, hogy
a magyar diplomácia képes-e a globális folyamatokban kezdeményezőként fellépni a
klímatárgyalások területén, képes-e felgyorsítani a klímatárgyalásokat – fel van-e erre
készülve a magyar kormányzat. A klímaügy az utóbbi hónapokban elég kalandos utat járt be a
minisztériumok között, most úgy néz ki, hogy végre lehorgonyzott, de hát itt nemcsak erről
van szó, hanem a külügyminisztérium teljes apparátusának klímadiplomáciát kellene csinálnia
ahhoz, hogy itt előrelépés történjen. Egy olyan feladat szakadt Magyarország nyakába ezzel,
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amire egyszerűen nincs precedens és nincs tapasztalat, és nem tudom, hogy mennyire van erre
felkészülve az ország, hogy most ezen a magyar elnökségen múlik nem kis részben, hogy a
klímaügynek van-e jövője globálisan vagy sem. Nekem ezek a kérdéseim alapvetően.

OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Elnök úr
nem kis feladatot ad itt a vállunkra, tehát hogy az egész klímaváltozás jövője a magyar
elnökségen áll vagy bukik. Mi megpróbálunk jó pásztorokként az elnökségben, hogy
mondjam, a 27 tagország érdekeit, inkluzíve Magyarország érdekét valahogy megjeleníteni.

Azt hiszem, a felelősségével az európai uniós tagországok tisztában vannak, tehát az
Európai Unió felelősségével, nemcsak a történelmi felelősségével, hanem a jelenlegi
felelősségével is, és én azt gondolom, az Európai Unió felkészült arra, hogy Durban-ben
aláírja ezt a megállapodást, tehát nem rajta fog múlni.

Az, hogy mennyire képes meggyőzni az Egyesült Államokat, Kínát, Indiát és a többi
nagy szereplőt ebben a kérdésben, itt vannak azért nagyon komoly aggodalmaim, de ez nem a
magyar diplomácia ügyességén fog múlni vagy nem. Itt olyan álláspontok vannak, ami hogy
ha belső változás nincs, gondoljunk csak az Egyesült Államokra, ami most a béna kacsa
állapotában van, mert elvesztette az elnök a parlamenti többségét vagy szenátusi többségét,
tehát nem nagyon tud igazán mit tenni, és a konzervatívok és a demokratapártiak nem igazán
rugalmasak klímaügyek kapcsán e tekintetben. Itt vannak olyan belső folyamatok több nagy
szereplőnél, ami azért erősen korlátozza a magyar diplomácia ügyességébe vetett hitünket.

Ami az AAU-többletet illeti, és ebben beszéltünk is az orosz féllel, kétoldalú
tárgyalásokon, és az orosz fél többször kinyilatkozta, hogy neki esze ágában sincs eladni az
AAU-it. Ő tökéletesen tudja azt, hogy ő megborítaná az egész piacot ezzel. Ő azt kéri viszont,
hogy ismerje a világ azt, hogy ő nagyon komoly mennyiségben hozzájárult ahhoz, hogy a
széndioxid-kibocsátás csökkenjen, tehát nagyon nagymértékben hozzájárult. Az ilyen
kifejezések, hogy forró levegő meg egyebek, ez nagyon rosszul esik az orosz félnek,
miképpen egyébként rosszul esik Magyarországnak is, mert sokszor ránk is alkalmazzák. E
mögött a kibocsátás-csökkentések mögött nagyon komoly gazdasági válságok,
munkahelyelvesztések, és társadalmi és gazdasági problémák vannak, és ezeknek a
negligálása, ennek a forró levegővé való degradálása nagyon rosszul esik az oroszoknak is
meg rosszul esik nekünk is. Szerintem mi magunk is óvakodjunk attól, hogy ezt a kifejezést
használjuk. Az oroszok, mondom még egyszer, eszük ágában sincs eladni az AAU-
többletüket vagy piacra vinni, tehát ők felelősségteljesen gondolkodnak ebben az ügyben.

Ami pedig a klímaalapot illeti, az, hogy mennyi készpénz lesz benne, ez nyilván nagy
kérdés. Én is azt hiszem, hogy a 100 milliárd alapvetően azért projektekből fog állni, de azt
hiszem, hogy ez nem is meglepő. Aki most megnézi a befizető országok gazdasági helyzetét,
vagy elbeszélget a német gazdasági-pénzügyi miniszterrel, hogy ő most felkészült-e arra,
hogy ilyeneknek fizessen. Nem áll úgy egy ország se, hogy most ő most dalolva ehhez
hozzájárulna, viszont gazdaságfejlesztés címén tényleges projektek, ha ott megvalósulnak, ha
ott nem olyan projektek valósulnak meg, mint sok esetben CDM ügyben megvalósult, hogy
nem tudjuk mennyi, nincs rendesen megmérve, stb., nincs jelentve, hanem ezeket valóban a
fejlődő országok alávetik magukat annak, hogy ezeket a projekteket valóban ellenőrizni
lehessen, akkor szerintem ez legalább olyan hasznos lehet, mintha egyszerűen készpénzt
adnánk olyan országoknak, ahol aztán nagyon sok példát lehetne mondani, hogy hogyan
tűnnek el pénzek olyan segélyekből, amit egyébként akár az ENSZ is vagy bármilyen
nemzetközi szervezet mondjuk Afrika néhány részére nagy összegben elküldött és utána
svájci bankszámlák lettek belőle meg párizsi luxusutak. Szóval a direkt készpénzátutalásnak
se láttunk eddig nagyon sok pozitív példáját a világban, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha
ezek jó, ellenőrizhető, mérhető projektek lesznek, azok legalább olyan hasznosak széndioxid-
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kibocsátás csökkentésből, mintha valahova, valamilyen meg nem nevezett országba egy cash-
átutalást intézne az ENSZ.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Ha nincs további hozzászólás, akkor én megköszönöm
helyettes államtitkár úrnak és a munkatársainak, hogy a törvényt képviselték és beszámoltak
nekünk Cancunról is, úgyhogy további jó munkát kívánunk.

Egyebek

Én pedig áttérnék akkor az Egyebek napirendi pontra. Ennek keretében elsőként
tájékoztatom a bizottságot, hogy az a bécsi látogatás az osztrák parlament környezetvédelmi
bizottságához, amit elvileg december 17-ére terveztünk, az osztrák fél kérésére január 18-ára
módosult, és mihamarabb össze kellene állítani a delegációt, egy körülbelül 5-6 fővel lehet
számolni, hogy erre kapunk keretet a külügyi hivataltól.

Ha nem is most azonnal, de azt kérném, hogy (Kérdésre:) január 18-a, egy keddi nap
emlékeim szerint, de most nem vagyok benne biztos, mihamarabb mondjuk a jövő hét elejéig
kérnék visszajelzést, hogy kik azok, akik szeretnének ebben a delegációban részt venni. Aki
természetesen most erre választ tud adni, hogy ő biztos hogy szeretne vagy biztos, hogy nem
tud jönni, az is segítség. Tekintve, hogy most nincs itt a bizottság nagy része, (Dr. Nagy
Andor jelentkezik.) jó, akkor Nagy Andor alelnök úr jönne. (Bödecs Barna: Én szívesen
jelentkezem, németül tárgyalóképes vagyok.) Azt hiszem, angol talán a munkanyelv. (Fejér
Andor, Bartos Mónika jelentkezik.) Fejér Andor, Bartos Mónika, még egy helyet a szocialista
képviselőknek is tartsunk fenn. (Bödecs Barna: Szeretném megkérdezni, hogy van-e konkrét
célja a látogatásnak?) Eddig, ami az egyeztetésünk során a napirenden szerepelt,
Heilingenkreuz, Rába-habzás, Duna stratégia, magyar elnökség környezetvédelmi feladatai,
klímaügyek. Ez az eddig egyeztetett napirend, de ez természetesen kiegészíthető, ha van
javaslat, akkor azt küldjék meg írásban. Tájékoztatásul mondom, hogy a tervek szerint
vonattal megyünk a klímaváltozás hatásainak csökkentése érdekében, úgyhogy Győrben fel
lehet szállni a rail jetre. (Dr. Nagy Andor: Hajtánnyal.) Hajtánnyal, igen.

Következő. A tervezett paksi látogatást február elejére tervezzük, tehát még a
parlamenti ülésszak megkezdése előtt. Oláh alelnök úr azt javasolta, hogy a delegáció előző
nap utazzon le Paksra, és egy informális találkozó keretében találkozzon a paksi vezetőkkel.
Ez egy felvetés, én igazából nem tudom, hogy még határozatképesek vagyunk-e, ebben
tudunk-e dönteni, mert ezt közösen kellene eldönteni. (Dr. Szalóki Gyula: Határozatképes.)
Igen? Helyettesítésekkel együtt megvagyunk, jó. Kívánunk-e előző nap, tehát egy kétnapos
látogatást tenni Pakson vagy reggeli indulás, esti visszatérés? (Dr. Nagy Andor: Este mit
csinálnánk?) Előző este egy vacsora keretében találkozunk a Paksi Atomerőmű Zrt.
vezetőségével némi halászlé és gondolom, egy kis bor társaságában, igen. (Jelzésre:)
Aradszki képviselő úr.

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): 10-11-12-ike nem jó a frakciónak, kihelyezett
frakcióülés lesz.

ELNÖK: Akkor előtte megpróbálnánk. (Jelzésre:) Igen, alelnök úr.

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Én határozottan azt javaslom, hogy ne legyen ilyen
kétnapos, mert nem inni meg halászlét enni megyünk, azt lehet máskor is. Az javaslom, hogy
legyen egynapos, akkor is lehet inni egyébként, reggeli indulással és délutáni vagy esti
érkezéssel.
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ELNÖK: Azt kérem formálisan akkor, hogy erről szavazzunk, ki az, aki támogatja, már
csak azért, hogy alelnök úrnak ne legyen eljárási kifogása a dologgal szemben. Ki az, aki
támogatja, hogy kétnapos látogatást tegyünk Pakson? Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.)
Tíz. Tartózkodik? (Szavazás.) Három. Jó, tehát akkor majd tervezünk, majd tervezünk külön
egy halászlevezős, borozós látogatást valahol a bizottság számára.

Még alelnök úrral és Fejér képviselő úrral, amikor Zágrábban voltunk, ott felkérést
kaptunk a horvát parlamenttől, illetve bizottságától, hogy csatlakozzunk, készítsünk el egy
országgyűlési határozati javaslatot, hogy Magyarország csatlakozzon az Alpok-Adria GMO-
mentes övezethez. Mi azóta megkerestük Házelnök urat meg a minisztériumot is. Csak
jelzem, hogy folyamatban van ez az ügy, de szeretném a februári ülések során a bizottság
részéről egy országgyűlési határozattervezetet majd benyújtani ezzel kapcsolatban.

A következő ülésünket előreláthatólag február első egy-két hetében tartjuk valamikor.
Nem február 10-én, tekintetbe véve a február 10-11-12-i Fidesz frakcióülést. Az
energiacsomaghoz beérkezett módosítókat meg kell tárgyalnunk az ülés kezdete előtt, tehát
muszáj lesz február 14. előtt bizottsági ülést tartani.

Már csak annyi maradt, hogy én megköszönjem a bizottság tagjainak az elmúlt
hónapokban zajlott munkáját. (Jelzésre:) Igen, Kepli képviselő úr.

KEPLI LAJOS (Jobbik): Egyetlen mondat, egy meghívás. Jövő héten kedden 9 órakor,
21-én tartja alakuló ülését a kolontári iszapkatasztrófát vizsgáló bizottság, és a Fenntartható
fejlődés bizottság tagjai közül akit érdekel, azt szívesen látjuk. Van átfedés, környezetvédelmi
téma, úgyhogy ennyit szerettem volna.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Igen, ezzel kapcsolatban technikai tájékoztatás, hogy a
kolontári vizsgálóbizottság adminisztratív hátterét a Fenntartható fejlődés bizottság titkársága
adja, úgyhogy én köszönöm az együttmunkálkodást egyrészt a bizottság tagjainak és bizottság
munkatársainak is, akik nagyon sokat dolgoztak az elmúlt hónapokban, úgyhogy
mindannyiuknak az együttműködést és támogatást, és boldog karácsonyt kívánok
mindenkinek.

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 17 perc)

Jávor Benedek
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra


