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Napirend 
 

1. A nemzetközi és a hazai klímapolitikai helyzet az Éghajlat-változási Kormányközi 
Testület (IPCC) 5. helyzetértékelő jelentése tükrében 
 
Előadók: 
 
Dr. Bartholy Judit tanszékvezető egyetemi tanár, Eötvös Loránd 
Tudományegyetem 
Dr. Faragó Tibor címzetes egyetemi tanár, Szent István Egyetem 
Bozsó Brigitta szakértő, Greenpeace Magyarország Egyesület 
Hizó Ferenc zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt    
közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár, Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium 
 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Elnököl: Dr. Szili Katalin (független), a bizottság elnöke  
   Szabó Imre (MSZP), a bizottság alelnöke  
 
   Dr. Bácskai János (Fidesz) 
   Bartos Mónika (Fidesz) 
   Bencsik János (Fidesz)  
   Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) 
   Kapus Krisztián (Fidesz)  
   Vincze László (Fidesz)  
   Dr. Aradszki András (KDNP)  
   Kepli Lajos (Jobbik) 
   Jávor Benedek (független) 
  

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) dr. Aradszki Andrásnak (KDNP) 
Sebestyén László (Fidesz) Bartos Mónikának (Fidesz) 
Bányai Gábor (Fidesz) dr. Bácskai Jánosnak (Fidesz) 
Schmidt Csaba (Fidesz) Bencsik Jánosnak (Fidesz) 
Cseresnyés Péter (Fidesz) dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz) 
Dr. Bácskai János (Fidesz) megérkezéséig Kapus Krisztiánnak (Fidesz) 
Kővári János (Fidesz) Kapus Krisztiánnak (Fidesz) 
Koncz Ferenc (Fidesz) Vincze Lászlónak (Fidesz) 
Dr. Szél Bernadett (LMP) dr. Szili Katalinnak (független) 
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Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Bartholy Judit tanszékvezető egyetemi tanár, Eötvös Loránd 
Tudományegyetem 
Dr. Faragó Tibor címzetes egyetemi tanár, Szent István Egyetem 
Hizó Ferenc helyettes államtitkár, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Bozsó Brigitta szakértő, Greenpeace Magyarország Egyesület 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc) 

 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 
 
DR. SZILI KATALIN (független), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 

napot kívánok! Tisztelt Képviselőtársaim!  Kedves Vendégeink! Tisztelt Előadóink! 
Köszöntöm önöket mai bizottsági ülésünkön. Elöljáróban engedjék meg, hogy köszöntsem a 
bizottságban a továbbiakban velünk dolgozó képviselőtársainkat, Bencsik János képviselő 
urat, Horváth Zsolt képviselő urat és Kapus Krisztián képviselő urat, és kívánom, hogy a 
következő hónapokban érezzék jól magukat a bizottságban. Az őszi ülésszakunk menetrendjét 
figyelembe véve reményeink szerint sikeres időszakot tudhatunk magunkénak, ebbe az ívbe 
illik a mai bizottsági ülésünk is, amelynek két napirendi pontja van.  

A kiküldött meghívó értelmében az első napirendi pontunk a nemzetközi és a hazai 
klímapolitikai helyzet az Éghajlat-változási Kormányközi Testület, az IPCC 5. helyzetértékelő 
jelentése tükrében. Itt előadóként köszöntöm dr. Bartholy Judit tanszékvezető egyetemi tanárt 
az Eötvös Loránd Tudományegyetemről, dr. Faragó Tibor címzetes egyetemi tanárt a 
Szent István Egyetem részéről, Bozsó Brigitta szakértőt a Greenpeace Magyarországi 
Egyesület részéről, valamint Hizó Ferenc zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és 
kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár urat a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium részéről. Második napirendi pontunk pedig az Egyebek. 

Tisztelt Képviselőtársaim!  Tájékoztatom önöket, hogy mai ülésünkön Sebestyén 
László képviselő urat Bartos Mónika képviselő asszony, Schmidt Csaba képviselő urat 
Bencsik János képviselő úr, Koncz Ferenc képviselő urat Vincze László képviselő úr, 
Cseresnyés Péter képviselő urat Horváth Zsolt képviselő úr, Bányai Gábor képviselő urat 
Bácskai János képviselő úr, valamint jó magam pedig dr. Szél Bernadett alelnök asszonyt 
helyettesítem. 

Tisztelt Képviselőtársaim!  Ezekkel együtt kérdezem önöket, elfogadják-e a kiküldött 
napirendi ajánlásomat? Kérem, kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás. – Mindenki jelez.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

 

A nemzetközi és a hazai klímapolitikai helyzet az Éghajlat-változási 
Kormányközi Testület (IPCC) 5. helyzetértékelő jelentése tükrében 
 

Rátérünk a mai első napirendi pontunkra. Mindannyian tudjuk, az elmúlt hét péntekén 
megjelent az Éghajlat-változási Kormányközi Testület 5. helyzetértékelő jelentése, amely a 
korábbiakhoz képest is jelentős megállapításokat tett, így azt gondolom, a parlament 
Fenntartható fejlődés bizottsága elég frissen áttekinti ezt a kérdéskört.  

(Jelzésre:) Mielőtt rátérünk a napirendi pontunkra, és megadom a szót dr. Bartholy 
Judit tanszékvezető asszonynak, Aradszki András képviselő úr ügyrendben kért szót. 

 

Dr. Aradszki András (KDNP) ügyrendi javaslata 
 

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Csak azt szeretném megkérdezni, elnök 
asszony: több ilyen esemény is volt, ahol nem volt kitéve az adott szervezet posztere, 
reklámja, szerintem ez nem szokás egy parlamenti bizottsági ülésen. Gondolkodjunk el, 
helyénvaló-e ennek a táblának a kérdése, hiszen közvetlenül nem tartozik az előadás 
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tartalmához, hogy itt legyen. Ha bármilyen témát tárgyalnánk, és egy érintett szervezet lenne 
itt, akkor az is hozhatná a tábláját. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Képviselőtársaim, ezt elnöki jogkörben megengedtem. Amennyiben képviselőtársaim 

ezzel egyetértenek, megkérem a Greenpeace képviselőjét, vegye le. (Bozsó Brigitta eltávolítja 
a posztert.) Köszönöm szépen. Amennyiben képviselőtársaim ezzel egyetértenek, ez a 
jövőben számomra iránymutató, bár egyébként úgy láttam, mindenki abban a színben és 
annak a szervezetnek a képviseletében van, nem láttam ebben kivetnivalót, de amennyiben 
önök ezt kifogásolják, akkor a jövőben e szerint teszünk. Köszönöm szépen.  

Képviselőtársaim, dr. Bartholy Judit tanszékvezető asszonyt illető elsőként a szó. Arra 
kérem valamennyi előadónkat, ha lehet, akkor 10 percben tegyék meg az összefoglalójukat. 
Köszönöm mindenkinek, aki írásbeli anyagot küldött, minden írásbeli anyagot, amit előadóink 
megküldtek, sőt amit még azon kívül is kaptunk, hiszen a Reális Zöldek Szervezetétől kezdve 
az előadóinkig mindenki küldött, amelyeket valamennyi képviselőtársamnak a tudomásulvétel 
érdekében tájékoztatásul körbeküldtük. 

Öné a szó, tanszékvezető asszony. 
 

Dr. Bartholy Judit tanszékvezető egyetemi tanár (Eötvös Loránd 
Tudományegyetem) előadása 
 

DR. BARTHOLY JUDIT tanszékvezető egyetemi tanár (Eötvös Loránd 
Tudományegyetem): (Vetítés.) Valóban megjelent a 2013. évi, sőt pontosítani úgy lehetne, 
hogy a 2013-2014. évi 5. IPCC-jelentés. Azért használtam ezt a két évet, mert most pénteken 
csak a vezetői összefoglaló, tehát a döntéshozói összefoglaló jelent meg, hétfőn az első, a 
tudományos alapokat tisztázó kötet jelent meg, és csak 2014 március-áprilisában jelenik meg 
a másik két kötet, amelyek az adaptáció, mitigáció lehetőségeivel, konkrét 
esettanulmányokkal és hatásanalízissel foglalkoznak. Pár szót szólnék az IPCC 2013. évi 
összefoglaló kötetről, utána egyéb témákat is érintenék néhány példa erejével. Ezek a várható 
változások hazai vonatkozásait fogják bemutatni. 

Én is körbeküldtem egy négyoldalas anyagot, amelyben hitelesen fel vannak sorolva 
ennek az első kötetnek az állításai, úgyhogy most nem megyek rajtuk végig az idő rövidsége 
miatt, csak néhányat emelnék ki, egyrészt azt, hogy tiszteljük a szakmai tudást, amely az 
IPCC-jelentés hátterében rejlik, hiszen az itt látható számok bizonyítják, hogy sok száz kutató 
több ezer tudományos publikációjában összefoglalva 55 ország képviselői vettek részt a 
jelentés elkészítésében. Tulajdonképpen, ha nagyon röviden szeretném összefoglalni, akkor 
azt mondhatnám, alig mond új dolgokat, ugyanakkor pontosít, elmélyít olyan tudásanyagokat, 
amelyek már érintőlegesen kisebb bizonyossággal a korábbi jelentésekben is megjelentek.  

Tudjuk, egy több mint 200 éves tényről van szó, arról, hogy a földi légkörnek van 
üvegházhatása, és ez egy nagyon jó dolog, valamint már az 1990-es évek végén Arrhenius 
jelezte, hogy egy nagyon erős emisszió, amelyet a fosszilis tüzelőanyagok égetése okoz, 
elvezethet a légkör melegedéséhez. Nyugodtan állíthatjuk, hogy ez bekövetkezett. Ez a 
jelentés egyértelműen azt mondja, nem valószínűsíthető, hanem 95 százalék feletti 
valószínűséggel bizonyos, hogy a nagyon jelentős mértékben, a több mint 40 százalékkal 
megemelkedett szén-dioxid légköri koncentrációja az, amely kapcsolatba hozható a légköri 
melegedési folyamatokkal. Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi a mértéke ennek a 
melegedésnek, akkor egy ábrát mutatnék be, amely az anyagban is szerepel. Ez azért nagyon 
lényeges ábra, mert eddig beszéltünk 0,6-0,7 Celsius-fokos melegedésről, itt pedig látjuk, 
tehát tényszerűen tudjuk, 0,9 Celsius-fokos az egész glóbuszra vonatkozó melegedés mértéke 
a felszínközeli légrétegben. Ha megnézzük a skálát, akkor láthatjuk, hogy ennél sokkal 
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nagyobb melegedések bizonyos régiókat is érintenek, és sajnos a Kárpát-medence is ebben a 
régióban van, ahol lényegesen a földi átlag feletti a melegedés mértéke. Ha a szignifikáns 
pontokat, az értékeket leolvassuk, akkor azt mondhatjuk, hogy ilyen 1-1,25 Celsius-fok 
közötti az eddig bekövetkezett melegedés mértéke a Kárpát-medence térségében.  

Nagyon sok helyen hallhattuk a sajtóban, itt, ott, amott, hogy nem is antropogén 
tevékenység következménye a melegedés, hanem a belső légköri rendszer, a fizikai rendszer 
belső változékonyságának vagy pedig külső kényszereknek, mint például a Napból érkező 
sugárzás mennyiségének a következménye. Ez a jelentés ismételten és még pontosabban 
bebizonyítja, hogy ez egy tévedés, ez a hatás elenyésző, összességében nem éri el a 
0,1 Celsius-fokot, tehát a zöme, a legnagyobb része, majdnem az egész az antropogén 
tevékenység következménye. Szintén nagyon nagy hangsúlyt kapnak a klímaszkeptikusok a 
sajtóban, mert érdekes a nemleges érveléseket hallgatni vagy közölni a sajtónak, de legyünk 
tisztában azzal, hogy a fizikai problémát ismerő klímakutatók 97-98 százaléka egyértelműen 
meg van győződve arról, hogy mindenképpen az antropogén eredetű üvegházhatású gázok 
légköri koncentrációjának a növekedése áll a globális melegedés hátterében.  

Új szcenáriók kerültek bevezetésre ebben a jelentésben. Anélkül, hogy nagyon 
belemennék a részletekbe, csak annyit említek meg, hogy itt a háttérben a sugárzási kényszer 
megváltozása által közvetlenül a sugárzásváltozás az, ami megjelenik, 2,6-
8,5 watt/négyzetméter a sugárzási kényszerváltozás, és négy darab szcenárió az, amely 
feltüntetésre került. Egy nagyon érdekes, eddig egyben ismeretlen, nagyon radikális 
kibocsátási szcenárió is bekerült a szcenáriók sorába, a 2,6 watt/négyzetméteres csökkentés, 
amely azt mondja, hogy most, azonnal hihetetlenül erős és aktív intézkedéssorozat kezdődik a 
kibocsátás csökkentésére, így az a cél, hogy elérjük, 2100-ra az iparosodás előtti kibocsátási 
szintet érje el a földi klíma. Ehhez messze 50 százalékot meghaladó kibocsátás-csökkentésre 
van szükség, és csak így biztosítható, hogy az a bizonyos 2 Celsius-fokos küszöbérték alatt 
maradhasson. Tehát nagyon érdekes látni, hogy itt egy ennyire intenzív szcenárió is 
megjelenik. Erre szintén mutatok egy ábrát. Tehát ez egyrészt mutatja a négy darab szcenárió 
ppm-értékeit, tehát itt hogyan alakul a század végéig a széndioxid-koncentráció értéke. 
Emlékezzünk vissza, hogy a preindusztriális 280, és bizony itt szerepelnek 600-800 ppm-
értékek is, valamint látjuk a kibocsátás mértékét is a különböző szcenárióknak megfelelően. 
Ez a preindusztriális, az 1800 előtti kibocsátási érték, és 2100-ra erre érkezik vissza, de itt egy 
azonnali és hihetetlenül radikális csökkentésre van szükség. 

Végül még néhány dolgot kiemelnék. A jelentés szintén bemutatja, hogy a légkörben 
összegyűlt, kumulálódott energia 90 százaléka nem a légkörben landol, hanem az óceán 
elnyeli, ennek következtében az óceán melegedésnek indul. Ugyancsak a légköri széndioxid-
többletnek is nagyon jelentős százaléka az óceánban landol, tehát az óceán elnyeli, és ez 
elindít egy óceánsavasodási folyamatot, amely már jelenleg egy szignifikáns folyamat, tehát 
savasabbá válik az óceán felső néhány kilométeres rétege, a pH-értéke változik. Tehát 
egyértelműen kijelenthetjük, nagyon valószínű, hogy a 21. század végére a globális 
melegedés mértéke meghaladja a 2 Celsius-fokot, ugyanakkor nagyon sok az extrémum 
gyakorisága, például a hőhullámok gyakorisága, intenzitása, időtartama jelentős mértékben 
növekszik, és amit az összefoglalóban tételesen felsoroltam, még nagyon sok egyéb extrémum 
változása várható. Összefoglalóan annyit mondanék, hogy a száraz területeken csökkenni, a 
csapadékban gazdag területeken pedig növekedni fog a csapadék mennyisége. 

Európára vonatkozóan még két ábrát mutatnék. Az egyik a hőmérsékletre vonatkozik, 
azaz az átlagos évi hőmérsékletre, a négy szcenáriónak megfelelően a felső sorban láthatjuk a 
négy szcenárióra a század közepi melegedés mértékét, az alsó sorban pedig a századvégre. 
Látjuk, hogy a fehér színe nem változik, a kék szín a hő, és minél inkább elmegyünk a piros 
irányába, úgy jutunk el a 2, 3, 4, 5, 6 és a többi Celsius-fokos melegedéshez. Látjuk, hogy 
jelentős mértékben eltér Észak-Európa és Közép-Európa melegedési mértéke, de a Kárpát-
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medence térségét is nagyon jelentős melegedés érinti minden egyes szcenárió esetén. Még 
ennél a nagyon radikális csökkentési szcenárió eseténél is látjuk, hogy az 1,5-2 Celsius-fokos 
melegedés az, ami hazánk térségét érinti. A csapadék esetén nem tehetünk ilyen egyszerűsítő, 
egész évre vonatkozó megállapításokat, ott szét kell bontanunk a téli és a nyári fél évre 
vonatkozót. Egyértelműen látszik a század közepére, a század végére vonatkozó 
szcenáriókban, hogy a téli fél év csapadéktöbbletet jelent lényegében egész Európa 
tekintetében, a nyári fél év pedig csapadékcsökkenést jelent, de csak a közép-kelet-európai 
régióban, az északi területeken a csapadék növekedése történik meg a nyári fél évben is. 
Tehát számunkra ez nem nagyon jó hír, hogy a téli fél év csapadéka növekszik, a nyári fél év 
csapadéka pedig csökken. 

Tavaly, 2012-ben jelent meg az a Resources-jelentés – ez világjelentés – a két IPCC-
jelentés között, amely csak és kizárólag extrémumokkal foglalkozik. Innen egyetlenegy ábrát 
vennék ki, nevezetesen azt, amely megpróbálja a meleg napok, illetve a nagy csapadékok 
gyakoriságváltozásait, pontosabban a visszatérési periódus változásait valahogy elemezni. Itt 
látható az egész Földre, vagy Európára három részre bontva látható ezen változások mértéke 
szcenáriónként. Itt, ha a hőmérsékletre vonatkozóan nézzük, akkor az olyan nagyon extrém 
meleg időszakok, amelyek eddig 20 évente egyszer fordultak elő – tehát el tudjuk képzelni, ez 
nagyon meleget jelent –, azok 2-10 évente fognak előfordulni a század közepén, és 1-6 évente 
a század végén. Tehát lehet látni, hogy szinte tízszeres gyakoriságnövekedés az, amelyre 
számíthatunk, és ez megint csak egy nagyon rossz hír. Ugyanezt megnézve a csapadékra 
vonatkoztatva, tehát a 20 évben egyszer előforduló szélsőségesen nagy csapadékesemények – 
itt csapadékintenzitás-jellegű eseményekről, napi csapadékról van szó – 10-15 évente 
fordulnak elő, és a század közepén, a század végén 8-16 évente. Tehát itt is akár egy 
kétszeres, háromszoros szorzó az, ami megjelenik. 

Még bemutatnék néhány saját eredményt, amelyek kifejezetten a Kárpát-medence 
térségére próbálják megmondani, hogy mi várható a század közepére, a század végére a 
hőmérséklet, illetve a csapadék tekintetében. Láthatjuk sárga színnel a század közepére 
vonatkozó, piros színnel a század végére vonatkozó melegedés éves és évszakos értékeit, azok 
eloszlását, mert itt nem egy modelleredmény, hanem összességében sok, 11 regionális 
modelleredmény összesített összefoglalóját láthatjuk. Egyértelmű, a nyári melegedés mértéke 
az, ami nagyon jelentősen dominál a mi térségünkben. Összességében a teljes melegedés 
mértéke 1-2,5 Celsius-fok a mi térségünkben, a század végére pedig a 2-5 Celsius-fok, a nyári 
melegedés kiugróan magas. Térképes formában is megnézhetjük a területi eloszlást. Látjuk, 
ahogy délebbre haladunk, egyre intenzívebb a melegedés mértéke, és megint csak dominál a 
nyári melegedés. Ugyanez látható a csapadéknál, ott pedig ez a kettősség, amit korábban is 
mondtam, hazánk térségét, a Kárpát-medencét még jobban érinti, tehát a nyári csapadék 
jelentős mértékű csökkenése, ennek mértéke akár a 20 százalékot is elérheti, a téli csapadék 
növekedése pedig értékben akár szintén elérheti a 20 százalékot. Térképes formában szintén 
látjuk a nyári csapadék csökkenését, barnás színárnyalatok mutatják a csapadékcsökkenést, 
zöldes színárnyalatok a téli időszakban a csapadék növekedését. 

Összességében összefoglalva annyit mondhatunk, hogy a Magyarországon várható 
hőmérséklet télen a melegebb és a nedvesebb klíma – ez az, ami itt megjelenik –, tavasszal és 
ősszel lényegében a melegedés irányába történő eltolódás jelenik meg, a nyári időszakban 
pedig a melegebb, szárazabb. Itt egy-egy pötty egy-egy modelleredményt mutat, egy-egy 
modell végeredményét a mi térségünkre vonatkozóan. Még az extrémumokra vonatkozó 
eredményeket is hoztam, de azokat esetleg a kérdések kapcsán fogom majd bemutatni, és 
akkor csak egy összefoglalót. Tehát egyértelmű, az IPCC-jelentés alapján nyugodtan 
mondhatjuk, hogy a megkezdődött melegedés évszázadokon keresztül folytatódik, ezt nem 
tudjuk megállítani, a mértékén tudunk változtatni, hogy milyen lesz a melegedés mértéke, és 
jelenleg esetleg tudunk-e úgy cselekedni, hogy néhány száz év múlva megálljon. Ez a 
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melegedés egyértelműen a nyári időszakban a mi térségünkben lesz a legnagyobb, a nyár 
várhatóan szárazabb, a tél pedig valamelyest csapadékosabbá válik. Mind a hőmérsékleti, 
mind pedig a csapadék extrémumok elemzése során kiderült, hogy a mi térségünk különösen 
érzékeny, és mind a hőmérsékleti, mind a csapadék extrémumok igen jelentősen meghaladják 
majd a jelenleg szokásos értékeket. 

Egy gondolattal zárnám. Meg kell érteni, különösen itt, amikor a döntéshozók körében 
vagyunk, hogy minél tovább várunk például arra, hogy a tudomány teljesen biztosan, 
100 százalékra tudjon állítani dolgokat, annál komolyabb változások történnek az éghajlati 
rendszerben, és annál nehezebb lesz visszafordítani ezeket a folyamatokat. Természetesen a 
mi régiónk különböző gazdasági ágazatainak adaptációs lehetőségeit is egyre beszűkítjük 
ezzel, ha késlekedünk, tehát a végkonklúzió az, hogy nagyon jelentős emisszió csökkentésre 
van szükség, és azt minél előbb el kell kezdeni. 

Köszönöm szépen a figyelmet. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, professzor asszony. Dr. Faragó Tibor címzetes egyetemi 

tanár úr következik. 
 

Dr. Faragó Tibor címzetes egyetemi tanár (Szent István Egyetem) előadása 
 

DR. FARAGÓ TIBOR címzetes egyetemi tanár (Szent István Egyetem): (Vetítés.) 
Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Képviselők és Megjelentek! Judit összefoglalta a 
tématudomány állapotát, és ő is elkezdte egy kicsit a múlttól, hogy jobban lehessen érzékelni 
azt, hogy milyen módon okosodott az emberiség, legalábbis a változásokat illetően. 
Számomra igen kedvező, amivel ő befejezte, hiszen az én feladatom a felkérésnek 
megfelelően az, hogy a klímapolitika hátteréről, jelen állapotáról tartsak egy rövid 
összefoglaló előadást.  

Azzal szeretném kezdeni, hogy mi az a két legfontosabb kérdés, amiről ez az ügy 
immáron több mint 20 éve szól, és mi az, amiről gyakorlatilag napjainkban is a 
tématárgyalások szólnak, és egyfajta üzenetet jelentenek a világ minden államának minden 
résztvevője számára. Az első a kibocsátás-csökkentés, amelyre Bartholy Judit is utalt, tehát ez 
a fő tét ebben a dologban. Ennek persze vannak előképei, hiszen korábban az emberiség 
találkozott a savasodás problémájával vagy az ózonkárosítással, amikor kialakult az a 
technológiai válasz, hogy akkor a káros kibocsátásokat csökkenteni kell. Itt ugyanez az 
elsődleges feladat, ezzel mindenképpen foglalkozni kell. Amire utalni szeretnék, az, hogy 
mihez képest. Van, amit már Judit is felidézett, ezt a kritikus 2 Celsius-fokos átlagos felszíni 
hőmérséklet-emelkedést kellene elkerülni. A részletekre nincs idő, korábban az IPCC 
foglalkozott vele, hogy miért ez a 2 fok. Azért tettem zárójelbe, mert többen úgy vannak már 
ezzel, hogy lehet, hogy az 1,5 fokot kellene, például azért, mert már a 2 foknál is túl jelentős 
ökológiai vagy társadalmi alkalmazkodási problémák léphetnek fel.  

Van nekünk egy mértékünk, ezt az IPCC előző jelentése vezette le – a jövő évet még 
nem tudjuk, az a kötet még nem jelent meg –, hogy mihez kellene viszonyítani. Az egyik 
viszonyítási alapelv elhangzott az előadásban, a 2 fokhoz képest 0,8 fokot mondunk, most 
már 0,9 fokot mondunk, ez a földfelszíni átlag, óriási különbségek vannak, a térképen is 
lehetett látni. A korábbi jelentésből, amit a politika is elfogadott nemzetközi szinten, ott 
vannak az intervallumok. El kellene érni, ami részben elhangzott, hogy 2050-re körülbelül el 
kellene felezni a világ összkibocsátását – az összes üvegházhatású gázról beszélünk –, és 
2020-ra, ami itt van a küszöbön vagy az ajtónk előtt, el kellene érnünk, hogy az 
összkibocsátás ne növekedjen tovább, és ebben minden államé benne van. Ezt szépen 
szétosztotta, ebben segített a tudomány, ez már a politikához közelebb álló terület, a fejlettebb 
vagy a fejlett országoknak ehhez a célhoz sokkal többel kellene hozzájárulniuk. Van ott egy 
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intervallum: 25-40 százalékos csökkentést kellene közösen produkálnia ennek a körülbelül 
40 országnak. Ebben benne vannak az erősen iparosodott országok: USA, Japán Új-Zéland és 
így tovább, és benne vannak az úgynevezett átmeneti gazdaságú országok, ezek a mi régiónk 
országai, ahogy korábban döntően a jó részüket hívták, most is így hívják, ezekben az 
országokban legalább 25-40 százalékos csökkentés kellene 2020-ig. Például a fejlődőknek is 
hozzá kellene járulniuk, mert jó részük nagyon gyorsan növekszik, de tőlük senki nem várta 
el, jelenleg sem várja el a kibocsátás-csökkentést, és van, ahol semmiféle energiarendszer 
nincsen. Különösen azoknak, amelyek nagyon gyors gazdasági növekedést produkálnak – és 
nemcsak Kínára kell gondolni, hanem a kicsikre is, mint Szingapúr vagy a latin-amerikai 
országok –, a kibocsátás-növekedésüket kellene csökkenteniük, ez egy más típusú 
megközelítés, ott szintén átlagosan 15-30 százalék van. Tehát ehhez képest kellene javítani, 
ami elhangzott, hogy mit kellene produkálni a tárgyalások keretében. 

A jobboldali ábra egy másik forrásból van, mint amit Judit elmondott, de pontosan azt 
vetíti elénk, ott van szépen abban a téglalapban, hogy 2020 környékén tetőzniük kellene, ha a 
2 fokon belül akarunk maradni. Ott van ez a leszálló ág, mint egy sípálya, azt kellene elérni, 
ha valakik az 1,5 fokot akarják, mint például a kis szigetállamok, amelyek úgy gondolják, már 
a létükben vannak veszélyeztetve, de nemcsak ők, hanem Banglades vagy az alacsony 
tengerparttal rendelkező országok is, tehát ez egy mély, meredek csökkentés, és 2100-ig van 
kifeszítve ez a bizonyos ábra.  

Akkor nézzük meg, mit kellene elérni, egyrészt mi történt eddig, tehát a lényeget 
szeretném kiemelni, és itt nagyon kicsit részletezni fogom. 1992 a nagy politikai alku, a 
rióinak szoktuk mondani, a fejlettek részéről 0 százalék van, ők vállalták, hogy 2000-ben nem 
lesz magasabb a kibocsátás, mint régen volt, tehát ez a 0 százalék, és csoda, hogy a politikai 
alku megszületett. 1997 a Kiotói jegyzőkönyv, ebben van ez a körülbelül 40 állam, tehát az 
iparosodott államok, az átlagos 5 százalék. Most mi történt a múlt év végére? 2007-ben 
kezdődtek az újabb tárgyalások, ez a körülbelül 40, most már csak 35 ország – erre majd 
utalni fogok – együttesen körülbelül 14 százalékos csökkentést vállalt, ebből az EU akkor 27, 
most már 28 tagállama 20 százalékot. Tehát ezt a maximum 20 százalékot vessék egybe, 
amelyhez odaértem. Mihez mérjük ezt? Ettől az országkörtől kellene a 25-40 százalék. 
Fejlődő barátaink, akiket nem kell bántani, meg kell érteni a helyzetüket, a jogilag kötelező 
kibocsátás-növekedést mérséklő kötelezettséget – ez jogilag kötelező – egyikük sem vállalta. 
Ez egy nagy etikai kérdés a világon, egy nagyon kényes kérdés, ezért nagyon nehéz a 
tárgyalás. Ebből az következik, hogyha levezették, akkor mennyit kellene csökkenteni? A 
százalékot Judit is elmondta, én is utaltam rá, most nem megyek a részletekbe. Azok, akik 
nem foglalkoztak ezzel, a mértékegységeknél előjött, hogy e tárgyban van, aki gigában fejezi 
ki. Két papírost hoztam, hátulról valószínűleg nehezen látni: tehát ez az 1990-es 
összkibocsátás, egy 37-es számot lehet ott látni – az előadásaim publikusak, ha valaki látni 
akarja –, 2030-ra, hogy ne csak 2050-ig vagy 2100-ig szaladjunk előre, ugyanerre a szintre 
kellene visszaérni. Ez egy más viszonyítási alap, ezt kellene elérni, de ettől nagyon messze 
vagyunk, tehát nem így állnak a tárgyalások. 

A másik nagy kérdés, amit a világban mindenütt, szép hazánkban is, a képviselők is 
tudják, ugyanez van a világban is, és ez a pénz. A pénz persze kifejeződik direkt 
segélyezésben, direkt kompenzációban, fejlesztéstámogatásban vagy például technológia-
átadásban. Ebben a kérdésben is ez a második kulcskérdés, van még nyolc vagy két tucat, de 
én nagyon tudatosan ezt a kettőt emeltem ki. Most már a mérték a kérdés, hogy azon fejlődő 
országoknak, amelyek kevésbé tehetősek, sokkal sérülékenyebbek nemcsak a gazdasági 
válság ügyei, de a környezetváltozás miatt is, őket segíteni kellene nemcsak abban, hogy a 
szegénységet leküzdjék, hanem abban is, hogy már elkerüljék ezt a növekedési vagy fejlődési 
csapdát, ne ugyanolyan alacsony hatásfokú energiarendszert, közlekedést építsenek ki és így 
tovább, tehát ehhez kell a támogatás. A politikai ígéret elhangzott 2007-ben, hogy 2020-ra – 
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most a céldátum a 2020 – éves szinten el kellene jutni a 100 milliárd amerikai dollár szintig, 
ennyit nyújtana a világ, benne a fejlett vagy fejlettebb országok fejletlen részének. Egymás 
között vagyunk, gondolom, nincs itt Szaúd-Arábia vagy Kína képviselője, nyilván nem nekik 
kellene a segély, de még legalább 100 országról beszélünk, amelyek ilyen helyzetben vannak, 
ők etikailag is elvárják ezt a kompenzálást, mi pedig el akarjuk kerülni, hogy ugyanebbe a 
csapdahelyzetbe kerüljenek, hogy ott is mondjuk ugyanannyi autó legyen és így tovább. Tehát 
a mérték politikailag elhangzott, a részletek nem. Ez elég nagy vita, a klímatárgyalásra utazó 
magyar kormánydelegáció újra találkozik majd vele, hogy állami forrás, közpénz vagy 
magánforrás, de ez a vita a mai napig nem zárult le, ez egy kulcskérdés. A másikra nem térek 
ki, hogy már legalább az intézményekben meg lehetett állapodni.  

Egy picit csak azért szeretném önöket visszavinni a múltba, mert rendkívül tanulságos. 
Azok a gyötrelmek, amelyek a világpolitikában ma is megvannak – ez igaz a fejlődő országok 
minden ügyére, kezdve az arab országoktól, Latin-Amerikától vagy másoktól –, itt is 
megjelentek. Ebben a konkrét ügyben az 1970-es évek a vízválasztó, egyébként a 
hidegháború éveiben vagyunk. Ekkor két nagy konferencia történik, a tudomány még jóval 
kevesebbet tud, de a gyanú már ott van, tehát adatok vannak. Judit is utalt rá, az ipari 
forradalom kora óta tart a probléma. Megtörténik a politikai felismerés az 1970-es években. 
Az első nagy nemzetközi konferencia a stockholmi ENSZ-konferencia, ahol már két ajánlás 
azzal foglalkozik, hogy többet kellene a nemzeteknek költeniük – pénzt, technikát, 
megfigyelést –, hogy jobban megértsük a problémát, nem tudjuk, hogy konkrét vagy 
veszélyes, de valami van a levegőben, így kellene mondani. 1979-ben volt a nevezetes genfi 
világkonferencia, oda nem csak tudósok látogattak, ez már egy politikai nemzetközi 
együttműködési fórum, tehát foglalkozni kellene vele, rájöttek arra, hogy a bizonyosság 
erősödik. Judit előadásában elhangzott, hogy lényegesen magasabb a légkörben ezen gázok 
mennyisége, mint valaha volt. Ha jól emlékszem, az új jelentés azt mondja, hogy 800-
1000 éve nem volt ilyen magas ezeknek a gázoknak a szintje. Tudjuk, hogy erősödik a 
kibocsátás, tudjuk, hogy a múltban is voltak nagy változások, amelyek tragikus 
következményekkel jártak Európában, de valamit nem tudunk, és tenni kellene.  

A jobb oldali ábra – egy hongkongi kolléga rajzolta, bármelyikünk tudná rajzolni – 
csak arra akar utalni, ahogyan nő a kibocsátás-koncentráció mennyisége, egyre több 
konferencia foglalkozik vele. Magyarán azt mondanám, ez egy Parkinson-jelenség, ha 
probléma van, akkor ülésezni kell, de azért mutatja, hogy a politika nyitottabbá vált, és az 
áttörés megtörténik akkor, amikor megváltozik a világ. Mi kellett hozzá? Áttértünk a bipoláris 
világrendről a multipolárisra, mert lezárult a hidegháború korszaka, és számos más ügyben a 
nemzetközi együttműködés ebben is megerősödött, erre rásegített ez a dolog. Mindet nem 
fogom elmondani, egyetlenegy dologra akarok utalni: 1990-ben jutottunk el oda – tessék 
belegondolni, mi történt akkor Európában –, ezekben az években, a ’90-es évek elején egy 
egészen másról, a volt Szovjetunóról, Csehszlovákiáról vagy egyebekről beszéltünk, tehát 
egyfajta békülékenyebb állapot jött elő, foglalkoztak a környezettel, és 1990-ben döntött úgy 
az ENSZ-közgyűlés, ahol általában csak konszenzussal lehet dönteni, hogy valamit tenni 
kellene, erre is kellene egy egyezmény. Az ózonvédelmi egyezmény már létezik, a 
savasodásra már létezik, már kétszáz egyezmény létezik, a prototípusok ott vannak, tehát ez 
az áttörés arra, hogy a világ politikusai azt mondták, ugyanazon a módon – ez nem egy 
nukleáris, nem egy méregprobléma – kell vele foglalkozni. Magyarország ekkor még nem 
EU-tag, de lengyel barátainkkal vagy másokkal a régióból aktívan részt veszünk a 
tárgyaláson, illetve súg nekünk Brüsszel – akkor még tizenöten vannak –, hogy ők mit 
szeretnének. Tehát ez egy lényeges politikai változás a magyar részvétel tekintetében is.  

Ekkor jött létre egy keretegyezmény, a nevezetes egyezmény 1992-ben, mondhatnánk, 
hogy már régen volt, de igen ám, most is ennek az egyezménynek az égisze alatt tárgyal 
mindenki, ez változatlan, és ennek az egyezménynek mindenki részese, az Egyesült Államok 
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is. Azt szokták mondani, hogy az USA nem, de ennek részese, nagyon aktív részese. Ebben 
van ez a bizonyos minimális dolog, hogy egyelőre szinten tartjuk, és várunk több tudományos 
információt. Mindenki tudta, hogy ez kevés, és öt évre rá jön Kiotó, a Kiotói jegyzőkönyv. Ez 
nem egyezmény, ez ennek az egyezménynek egy jegyzőkönyve, ez is egy prototípus a 
nemzetközi jogban. Itt van az a nevezetes döntés, hogy 5 százalék, de ezt már nem vállalja 
egyformán mindenki, ez a körülbelül 40 fejlett vagy fejlettebb ország nagyon eltérő dolgokat 
vállal. Ezt csak azért érdemes felidézni, mert az EU 24 vagy 28 tagállama között ugyanez van, 
nemzetközi ügyekben nem mindenki vállalja ugyanazt, és ez egy nagyon lényeges dolog. Ez 
az a Kiotói jegyzőkönyv, amelyről utána a republikánus adminisztráció úgy dönt, hogy kijön. 
Tehát az USA gazdaságának ez nem kedvező, inkább növekedni akarnak, a fejlődők meg nem 
nagyon bántják őket, mert ha az USA növekedik, akkor segélyt lehet kapni, hogy a politikai 
hátteret is érzékeltetni lehessen. Magyarország és a lengyelek, mindenki, aki az EU-hoz akar 
csatlakozni, hasonló vállalást tesz. 

Akkor eljutunk a jelen szakaszba, ebben is nagyon rövid leszek. Jelen pillanatban 
2007 óta, ötödik éve – látom az órát, elnök asszony, mindjárt befejezem – eljutottunk oda, 
hogy két tárgyalási folyamat halad lassan. Az egyik: a Kiotói jegyzőkönyvet meg kellene 
hosszabbítani, ez a 40 ország most akkor vállaljon többet. Ez megtörténik a múlt évben, 
Kiotót meghosszabbították, de 5 nagy kibocsátó ebben már nincs benne, az USA eleve nem 
volt, Kanada nincs, Új-Zéland nincs, Japán nincs, orosz barátaink sincsenek, ők elhagyták ezt 
a pályát. Ezért lett rendkívül fontos a másik pálya, kellene egy másik jegyzőkönyv. Ez lett 
volna 2009-ben a Koppenhágai jegyzőkönyv. Erre azt írtam, hogy ez volt a koppenhágai 
dráma, a részletekbe nem megyek bele, rendkívül izgalmas volt, nincs megállapodás. A mai 
napig döntően ennek a másik ügynek a tárgyalásai folynak, ezeknek a tárgyalásoknak kellene 
2015-re befejeződniük, úgy kellene befejeződniük, hogy ebben már mindenki, leszámítva a 
nagyon kicsiket, a nagyon szegényeket, valamit vállal, ami már ellenőrizhető. Ebben kellene 
nagyobb mértékű vállalást tenni, ami már elhangzott, úgy, hogy 2020-ra hatályba léphessen. 
Nemzetközi jogi értelemben tehát most egy űr van, akik eddig nem vállaltak, azoknak 2020-ig 
most jogi kötelezettségük nincs, szemben a korábbi állapottal, de erre akkor nem térek ki. 

Nekem is van négy következtetésem, a harmadikat nem mondom el, mert ugyanaz, 
amit Judit elmondott.  Nem elégséges, amit eddig nemzetközi szinten tettek, és amit a legtöbb 
ország eddig tett, ott van egy nagy NEM. A probléma ott van, hogy mindenki okosabb lett 
ebben a 20 évben, ami persze óriási előny. Minden ország, még azok is, amelyeknek a 
tudományos kapacitása kisebb, sokkal jobban felvértezett ebben az ügyben, rengeteg 
információ van kint. Azt szoktam mondani, hogy ma már a Kiotói jegyzőkönyvet sem lehetne 
elfogadni olyan módon, ahogyan az történt. Az öntudat, a saját érdek tudata is nagyobb, ez 
bármilyen más témára igaz, tessék gondolni akár a szíriai eseményekre, az emberi jogokra, 
sokkal nehezebb megállapodni – a multilateralizmus helyzetéről beszélünk –, és ezek a 
változások mindenkit érintenek, lehet, hogy eltérő módon, de mindenkinek megvan az 
arányos felelőssége. Tehát ebben a szellemben Magyarországnak is nagyon fontos, arányos, a 
felelősségével összhangban álló feladatsora van, de ezt nem fogom elmondani. 

Köszönöm, hogy meghallgattak. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy az órát néztem, de azt hiszem, így is 

nagyon toleráns voltam. Ez nyilván egy hosszabb időszak, főleg, ha 1972-től, Stockholmtól 
számoljuk, azért ez több mint 40 esztendő. 

Bozsó Brigitta asszony következik. Kérem, ha lehet, akkor a kiküldött anyagot is 
figyelembe véve szintén tegye meg az összefoglalóját. Öné a szó. 

 

Bozsó Brigitta szakértő (Greenpeace Magyarország Egyesület) előadása 
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BOZSÓ BRIGITTA szakértő (Greenpeace Magyarország Egyesület): (Vetítés.) 
Először is nagyon szépen köszönjük az elnök asszony és a bizottság támogatását, hogy 
támogatták ezt az ülést, amelyet mi kezdeményeztünk, és egy kicsit magunkénak is érezzük, 
amiért itt lehetünk, azért tettem ki a molinót. Mint civil szervezet, a felelősség kérdését 
szeretnénk tovább boncolgatni, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy megkezdődjön a 
beszélgetés a tudomány és a döntéshozók között arról, hogy most mit is kezdjünk ezzel az 
egyébként nagyon riasztó jelentéssel. 

Pár szó a Greenpeace-ről, melyek a fő üzenetek számunkra, és mit tehetünk ma 
Magyarországon, erről beszélek nagyon röviden. Nem hiszem, hogy a Greenpeace-t nagyon 
hosszan kellene önöknek bemutatni. Hangsúlyozom, ez egy független, erőszakmentes, 
szembesítő szervezet, hogy – itt tulajdonképpen ez a lényeg – változásokat csikarjon ki. Tehát 
igazából, amit Tibor is hangsúlyozott, nagyon régóta eleget tudunk erről a problémáról, hogy 
tegyünk ellene, de igazából nem történik áttörés ezen a téren, azonban a Greenpeace szerint, 
miután tényleg az utolsó, a huszonnegyedik órában vagyunk, ennek most már meg kellene 
történnie. Ezt demonstrációkkal is meg szoktuk tenni, egyébként ez a munkánk ismertebb 
része. Azt szoktuk mondani – nincsenek erről pontos számok –, körülbelül a munkánk 
10 százalékát teszi ki ez, hogy hangoskodunk, demonstrálunk, megpróbáljuk a politikusokat 
rávenni arra, hogy helyesen döntsenek, és 90 százalék pedig a háttérmunka. A kezemben van 
a „Progresszív energiaforradalom” nevű tanulmány, amelyet a Greenpeace éppen azért 
készített el, hogy meg tudjuk mutatni, hogyan lehetséges a fenntartható energiagazdálkodásra 
való átállás globálisan Európában és itt Magyarországon is. Ez a tanulmány 2011-ben készült 
el, és azt kell mondanom, teljes mértékben aktuális a mostani helyzetben, miután a nemzeti 
energiastratégiában azóta nem történt különösebb változás, a megújulók sem törtek előre úgy, 
ahogy azt esetleg szerettük volna, tehát igazából teljesen leképezhető a mai helyzetre. A fő 
probléma a szén-dioxid, ezt nem kell bemutatni, de más üvegházhatású gázok is problémát 
jelentenek, amiről később a Levegő Munkacsoport majd pár szót szól. 

Ez ugyanaz az ábra, amit láttunk az elmúlt 800-1000 évről, erről nem beszélnék sokat. 
Annak, amit hallottunk, hogy ez mitől függ, igazából számunkra a legfőbb, legfontosabb 
üzenete az, hogy a tudományos vitának vége, 95 százaléknál nagyobb valószínűséggel állítják 
a tudósok, hogy a klímaváltozásért az emberiség a felelős, ezt meg kell állítanunk, és nem kell 
erről tovább beszélgetni. Az is egy fontos megállapítás, hogy a hatások már tényleg 
érezhetőek, és vannak olyan országok, nemzetek, egyének, akik már most szenvednek ezektől 
a hatásoktól. A másik fő üzenet az, ami már szintén elhangzott, hogyha nem csökkentjük 
nagyon drasztikusan – valóban nagyon drasztikusan! – az üvegházhatás sugárzó kibocsátását, 
akkor nagy bajban leszünk, ugyanis ezt a 2 Celsius-fokos bűvös határt átlépjük. A tudósok ezt 
nagyon hideg fejjel és ténymegállapításként mondják, hogy valószínűleg ez történik majd.  

Kérdés, hogy az emberiség a következményeket túl fogja-e élni. Már a Times magazin 
címlapján is megjelentek ezek a megállapítások. A dátumra hívnám fel a figyelmet – nem 
látszik messziről, de elmondom – 2006. április 3-án, elég régen, és a Time magazin azt írja, 
hogy kezdjünk el aggódni, nagyon kezdjünk el aggódni, és most már nagyon-nagyon 
elkezdünk aggódni. Egy pár fotó arról, amiről beszéltünk: olvadnak a gleccserek, szélsőséges 
időjárási események, áradások, viharok, dunai árvíz, mennünk kell lapátolni, homokzsákokat 
tölteni.  Itt egy úriember Indiából, akinek a gazdaságát és a házát mosta el a tengerszint-
emelkedés, és itt a klímaváltozás egy másik áldozata, az amerikai elnök, aki egy beszéde 
során Miamiban panaszkodott arról, hogy ez a hőhullám most már igazán véget érhetne, őt 
nagyon zavarja. Egyébként Obama a kedvenc politikusom, ha a politikusokra kell hivatkozni 
a klímaváltozással kapcsolatban, mert nagyon szépeket tud erről mondani, de az egy másik 
kérdés, hogy mit tesz. Mindenesetre most nyáron mutatták be az új klímatervét, amelyben egy 
elemzést készíttetett arról, hogy Amerikában milyen költségei vannak a klímaváltozásnak. 
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Lehet, hogy melege volt, de igazából nem az győzi meg őt arról, hogy tenni kell, hanem az, 
hogy igazából nincs ingyen az, amikor ilyen pusztító időjárási eseményeket tapasztalunk. 

Magyarországról is készült egy ilyen becslés, tudomásom szerint utoljára 2008-ban a 
Nemzeti Éghajlat-változási Stratégia keretében, ami egy eléggé megdöbbentő számot hozott 
ki: 150-180 milliárd forint/év lehet az, amit a károk helyreállítására kell fordítanunk. Az EU-
nak is van ilyen becslése, ők egyébként másik oldalról közelítették meg a dolgot. Azt 
mondták, hogy például a járulékos előnyök és az üzemanyag-megtakarítás miatt, ha 
széndioxid-semleges pályára állítjuk a gazdaságot, akkor az megtérül. Itt van még Obama, aki 
egy tradicionálisan klímaszkeptikus ország vezetője, azt mondja, hogy a klímaváltozás nem 
vicc, ez tulajdonképpen veszélyt jelent a gyermekeinkre. Azt is mondja, hogy tennünk kell ez 
ellen, és nagyon fontos, hogy ezt kijelentette. Szóval a Greenpeace szerint az új IPCC-jelentés 
legfőbb üzenete az, hogy még van visszaút, még van egy szcenárió, amellyel a 2 Celsius-
fokos változást elkerülhetjük, de nem az a jó kérdés, hogy van-e klímaváltozás, az mennyire 
veszélyes, mennyire biztos, hanem az a jó kérdés, hogy mit kell tennünk. Ez az, amit Tibor is 
említett, hogy meg kell fordítani 2020 előtt a kibocsátások növekedését. Ez azt is jelenti, hogy 
a ma ismert fosszilis energiakészletek jó részét bent kell hagynunk a földben. Ezt nemcsak a 
Greenpeace állítja, sőt főleg nem a Greenpeace, hanem a például a Nemzetközi Energia 
Ügynökség is kijött egy ilyen elemzéssel és ezzel kapcsolatban az Európai Unió is, tehát a 
mai fosszilis energiákra épülő gazdaságunk ebben a formában nem működhet tovább. Éppen 
ezért át kell majd csoportosítani a támogatásokat a fosszilis energiákról az igazi megoldást 
jelentő megújulókra és egyébként az energiahatékonyságra, valamint el kell kerülnünk a 
zsákutcákat. Ilyen például az atomenergia, amely rendkívül költséges, és a klímaváltozásra 
nem hoz valódi változást, ez a Nemzetközi Energia Ügynökség elemzése szerint is így van. 
Globális összefogás szükséges, amit alulról építkezve tudunk felépíteni, tehát először 
mindenki a saját háza táján kezdhet el söprögetni. Először a hazai energiapolitikánkat kell a 
helyes irányba terelni, így az EU-ban is tudjuk támogatni az ambiciózusabb energiapolitika 
kialakítását, az EU pedig a globális összefogás vezére lehet, és nem utolsósorban fel kell 
készülni a már elkerülhetetlen hatásokra.  

Az energiaforradalomról itt még egy csomó dia van, ezt nem részletezem, itt keressük 
a megoldásokat a klímaváltozásra. Ezen kívül a klímaváltozás sok járulékos haszonnal is jár: 
a helyi energiát használjuk, munkahelyeket teremtünk ezzel, függetlenné válunk más 
országoktól, tehát az energiafüggőség Magyarországon is és Európában is nagy kérdés, hogy 
hogyan tudunk ez ellen tenni. Egyébként ez az energiaforradalom tulajdonképpen már zajlik 
is, mindjárt mutatok erről egy diát. A magyarországi eredményekről annyit, hogy látnunk kell, 
a hatékonyság nélkül ez nem történhet meg, tehát csökkentenünk kell abszolút mértékben az 
energia-felhasználásunkat. Annyit legalábbis tudni lehet róla, hogy ez csak egy decentralizált, 
elosztott rendszerben működhet, ez biztosítja egyébként azt is, hogy az energia mindenki 
számára igazságosan hozzáférhető, nem a szuperhatalmak, a nagyhatalmak, a 
gázártárgyalások függvénye, hanem helyben megvan. Azt is sokan mondják, egyébként 
szoktam hallani, még várjuk, hogy azt az igazán nagyon hatékony reaktortípust felfedezzék 
mondjuk az atomenergia tekintetében, de már nem kell felfedezni az újabb atomenergiát, itt 
vannak kezünkben a megújuló energiák, de sok mindent kell tennünk. Azt hiszem, ezt én is 
elküldtem az anyagban. Igazából a legújabb hírek szerint a megújuló energiák versenyképesek 
lennének a fosszilis energiákkal vagy az atomenergiával, csak meg kell próbálni ezeket egy 
kicsit segíteni, nem pedig akadályozni abban, hogy jobban elterjedhessenek. Így például a 
fosszilis energiahordozók és az atomenergia támogatását meg kellene szüntetni, hogy ne 
legyenek versenyképesek globális szinten a megújulókhoz képest. Tehát csak ezt az elsőt 
emelném ki. 

Ami jó hír, hogy jót is mondjak: a befektetések nagy része megtérül. Az összes 
energiahatékonysági és épületenergetikai intézkedés megtérül, nem is olyan hosszú távon, 
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már most. Az energiahatékonyság szerepét nem tudom eléggé hangsúlyozni. Elővettem a 
NÉS-t, szuper idézetek vannak benne, érdemes elővenni ezt a dokumentumot. Azt írja egy 
friss tanulmány, amely 2008-ban volt friss, hogy nemcsak jelentős mitigációs lehetőségeket 
rejt a lakáscélú épületekhez kapcsolódó energiafelhasználás, ezek jelentős része meg is térül – 
méghozzá itt a végén van összesítve –, 12 milliárd euró összegű beruházást igényel, 
ugyanakkor 19 milliárd euró energiaköltséget takarít meg. Tehát ezek az elemzések itt vannak 
a kezünkben, amelyek a magyar kormány részére készültek annak idején. Ez a Greenpeace 
elemzése, nem részletezem, az a lényeg, hogy a befektetések busásan, négyszeresen 
megtérülnek, ha csak a villamos áram termelését nézzük. Amint említettem, a megújuló 
energiák elterjedése tulajdonképpen világszinten már elkezdődött, itt látszik, hogy mennyivel 
növekszik a beépített kapacitás évente. Azt látjuk, hogy mostanában Európában leszerelik a 
szélerőműveket, a nukleáris erőműveket.  

Az utolsó diát szeretném mutatni. Azt lehet látni, hogy az EU sem tartja magát sajnos 
jelen pillanatban a maga által kitűzött célokhoz. Ez az út, amit követni kellene ahhoz, hogy a 
80 százalékos kibocsátás-csökkentést megvalósítsuk 2050-re. (Hanghiba.) Lehet, hogy nem a 
Greenpeace-szcenárió lesz az, amelyik egy az egyben megvalósul, de valami nagyon 
hasonlónak kell lennie. Ez csak egy javaslat, de mindenképpen valami hasonlót kell kitalálni, 
mert ez tényleg egy kis inspiráció a döntéseinkben, az önök döntéseiben, a politikai 
csatározásokban, és az energiapolitikai irányokon múlik az, hogy mivel kell majd 
megküzdeniük az utódainknak. És, tényleg, mióta gyerekem van, ezeket én is sokkal 
komolyabban veszem, mert mindenkinek van a családjában valaki, aki kedves neki. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen.  
A tudományos és a civil élet képviselőit hallottuk. Megadom a szót a kormány 

képviseletében az államtitkár úrnak. Államtitkár úr, öné a szó. 
 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök asszony. Üdvözlök mindenkit a bizottság ülésén. 
Igyekszem röviden, pár szóban bemutatni a kormány aktuális feladatait, céljait a 

klímapolitika területén. Elsősorban szükséges arról beszélni, hogy a V4-elnökség kapcsán 
melyek azok a témák, területek, amelyeket kiemelten kezelünk. Itt az első és az egyik fontos 
terület a 2015-ig letárgyalandó, 2020-tól hatályos globális éghajlatvédelmi megállapodás 
felülvizsgálata, de ezzel összefüggésben fontos tudni, hogy a régió országai abban 
egyetértenek, hogy az EU a kibocsátás-csökkentési ambíció szintjét nem növelheti 
egyoldalúan, hiszen az további versenyhátrányt, adott esetben energiaár-növekedést okozhat. 
A V4-országokkal közösen azt gondoljuk, hogy szükséges elemzést, vizsgálatot lefolytatni 
annak érdekében, amely vizsgálat tulajdonképpen be tudja mutatni, hogy további uniós 
források bevonása szükséges ahhoz, hogy itt a kibocsátás-csökkentések további vállalásait 
adott esetben meg lehessen valósítani. A V4-országok vállalták azt is, hogy ennek érdekében 
egy közös szövegjavaslatot készítenek, melyben rögzítik, hogy a 2020-as célkitűzés 
teljesítéséből az alacsony kibocsátások miatt a régió országai aránytalanul magasabban vették 
ki a részüket, ezt fontos leszögezni. Így ez a célszám egyébként sem teljesülhetne, ha azt 
vesszük figyelembe, hogy számos tagállam magasabb kibocsátással rendelkezik, mint amit 
vállalt, vagy esetükben magasabb kibocsátás tervezhető, mint amit vállaltak.  

Az ETS-rendszerrel összefüggésben a másik fontos téma, hogy az EU emisszió 
kereskedelmi rendszerével összefüggésben itt érdemes szólni a rövid távú intézkedésekről, itt 
talán a back-loading javaslat ismert önök előtt, ezt Magyarország támogatja. Ennek a 
javaslatnak a lényege a közel 900 millió tonna kibocsátási egység piacról történő kivonása 
2015-ig. Itt fontos leszögezni, a javaslat arról szól, hogy ezt nyilván vissza is töltenénk a 
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piacra 2020-ig, tehát itt 2015-öt követően áremelkedéssel lehet számolni, azonban a 
visszatöltésből adódóan ennek nyilván árcsökkentő hatása van. Magyarország mindenképpen 
olyan intézkedésekben érdekelt, amelyek a kvótafeleslegünk magasabb áron történő 
értékesítését teszik lehetővé. Itt mi egyértelműen az eladó oldalán állunk. Ha a hosszú távú 
intézkedésekre röviden kitérünk, ott is olyan intézkedéseket tud hazánk támogatni, amelyek 
alapvetően hazánk kvótaértékesítési céljait támogatni képesek. 

A 2030-as klíma- és energiapolitikai keretprogrammal kapcsolatban érdemes 
megjegyezni, hogy a régió országain belül is azért eltérőek az érdekek, amelyeket itt 
tapasztalunk. Itt a 2030-as kibocsátás-csökkentési cél várhatóan 40 százalék, ez az, amiről 
beszélünk. Itt Magyarország és Lengyelország azt mondja, mi azt gondoljuk, hogy először 
érdemes megvizsgálni, mennyiben sikerül majd a 2020-as célokat teljesíteni, ugyanakkor azt 
is mondjuk, hogy a V4-es országok számára fontos egy új klímapolitikai indikátor 
kidolgozása, amely alapvetően a kibocsátás-csökkentést a reálgazdaságra vonatkozó 
indikátorral kombinálja. Itt a versenyképességre és a gazdasági növekedés figyelembevételére 
gondolunk. Mindenképpen szeretnénk, ha ezeknek az országoknak a fejlettsége is 
figyelembevételre kerülne a kibocsátás-csökkentési célnál. Korábban mondtam, pont ez a 
régió az, amelyik ennek ellenére sokkal jelentősebb célokat vagy eredményeket tud felmutatni 
a fejlettebb tagországokkal szemben. 

Kicsit az ENSZ éghajlat-változási keretegyezményre is kitérek. Itt érdemes 
megemlíteni, amit nyilván önök is tudnak, egy olyan irány van kialakulóban, amely nyilván 
arról szól, hogy Magyarország a kiotói kvóta többleteit átvihesse a következő időszakra. 
Sajnos itt még a Bizottság is egy kis lemaradásban van, hiszen a tervek szerint a varsói 
konferencián szerettük volna bejelenteni, hogy milyen módon, illetve, hogy ratifikáljuk ezt a 
megállapodást, ezt az egyezményt. Egyelőre úgy tűnik, ez 2013 novembere lesz, mire a 
Bizottság képes ezt a javaslatát megjelentetni, amely erről szólna. A magyar feladatokkal 
kapcsolatban azt kell megemlíteni, hogy az NFM, ugye, a Fejlesztési Minisztérium 
előkészítette az ehhez szükséges feladatokat, lépéseket. Amennyiben a feladat világossá válik, 
mi ezt villámgyorsan át fogjuk ültetni, és a hazai jogrendben is implementáljuk.  

Még érdemes tudni, hogy november 11-22. között kerül megrendezésre a COP 19, az 
ENSZ éghajlat-változási keretegyezmény részeseinek soron következő ülése. Itt a fő 
célkitűzés a 2015-ben induló, 2020-tól hatályos éghajlatvédelmi megállapodás jogi kereteinek 
előkészítése, a 2025. évi kibocsátás-csökkentési vállalások felülvizsgálata, amely 2014-ben 
lenne esedékes, illetve a legújabb kutatási eredmények fényében – amint láttuk, ezek is szép 
számmal vannak – a fejlődő országokat hosszú távú segítő támogatási rendszer kidolgozása is 
adott esetben itt a csúcs feladatai közé tartozik.  

A kvótaértékesítésről is beszélhetünk. Fontos elmondani, hogy Magyarország kiotói 
kvóta-többlete közel 173 millió tonna. Miután a nemzetközi kvótakereskedelem 2008 óta 
kedvezőtlenül alakult, sajnos a kiotói kvóták értéke a töredékére esett vissza – ezt mindig 
fontos kiemelni a kvótaeladásokkal összefüggésben –, nehéz jó áron ezeket a kvótákat 
értékesíteni. Ugyanakkor kedvező fejlemény, hogy Magyarország a teljes kiotói kvóta-
többletét a 2013-2020-ig tartó második kötelezettségvállalási időszakra átviheti, tehát van 
lehetőség arra, hogy adott esetben az áremelkedés következtében nagyobb bevételt 
realizálhasson Magyarország ebből a kvótatöbbletből. A kiotói kvótákhoz hasonlóan az uniós 
kvóták ára is a töredékére esett vissza, azért ez is fontos, hogy mindenki számára világos 
legyen, hogy itt milyen folyamatok zajlottak. A kormányváltást megelőzően ezeknek az 
egységeknek az ára történelmi csúcsponton, 12-15 euró körül alakult, míg a kormányváltást 
követően folyamatosan csökkent, jelenleg közel 5 euró környékén tanyázik, de a 2-3 eurós 
szinteken is volt. A kvótaeladások szempontjából a kormány mindenképp sikerként 
könyvelheti el, hogy a második kereskedési időszakból fennmaradó egységek értékesítése 
megtörtént, a keletkezett bevétel 14,7 millió euró. A 2013-tól induló harmadik kereskedési 
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időszakban eddig – itt augusztus végi állapotot tudok mondani – 24 millió euró a bevétel, és 
év végéig még további 10 millió euró bevételt tervezünk.  

Kicsit a hazai folyamatokra is kitérnék. Készül Magyarország új Nemzeti Éghajlat-
változási Stratégiája. A 2008-ban elfogadott stratégia megújítását a gazdasági környezet 
átalakulása és a gyorsuló természeti változások sürgetik. Az új éghajlat-változási stratégiának 
a kormány véleménye szerint be kell mutatnia az éghajlatváltozás várható magyarországi 
hatásait, meg kell határoznia az üvegházhatású gázok hazai kibocsátás-csökkentésének, az 
éghajlatváltozás hazai hatásaihoz való alkalmazkodásának, valamint az ezekkel kapcsolatos 
szemléletformálásnak a céljait és a célok végrehajtásához szükséges cselekvési irányokat is. A 
Fejlesztési Minisztérium a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet szervezeti keretében 
működő Nemzeti Alkalmazkodási Központtal együttműködésben kezdte meg a dokumentum 
felülvizsgálatát. A második Nemzeti Éghajlat-változási Stratégia az új követelményekhez 
igazodva fogja magában foglalni a 2050-ig tartó kibocsátás-csökkentési célokat, prioritásokat 
és cselekvési irányokat magában foglaló hazai dekarbonizációs útitervet, továbbá ennek a 
stratégiának a részét fogja képezni a Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia, és már alapvetően az 
éghajlat-változás hatásainak, gazdasági, társadalmi, környezeti következményeinek, valamint 
az ökoszisztémának és az ágazatok éghajlati sérülékenységének értékelését tartalmazza majd. 
A dokumentumot a tervek szerint 2013 őszén kívánja benyújtani a kormány a parlamentnek. 
Ezek mellett készül egy úgynevezett Nemzeti Épületenergetikai Stratégia is, amelyről fontos 
szót ejteni, hiszen, mint tudjuk, ma a legnagyobb energia-felhasználás az épületek hűtés-
fűtésére történik Magyarországon, ezért a köz- és lakóépületek állományának jelentős része 
energiahatékonysági korszerűsítésre szorul. A hosszú távú hatékony intézkedések 
végrehajtásához szükséges ezért a hazai épületállomány felmérése, ezen felmérés alapján egy 
kiinduló-állapot meghatározása, illetve az energetikai célok figyelembevételével egy  
korszerűsítési stratégia kidolgozása. Ennek megfelelően ezt a stratégiát egy széles körű 
épületenergetikai támogatási program elindításához kívánjuk felhasználni, ahogy már a 
közelmúltban elhangzott nyilatkozatokban is lehetett erről hallani, hogy a 2014-es 
támogatások, pályázatok alapját ez a stratégia kívánja szolgálni.  

Tisztelt Bizottság! Magyarország véleményünk szerint jó úton halad a 2020-ra várható 
megújuló célok teljesítésében is. Hazánk azon tagállamok közé tartozik az Unióban, ahol a 
2009-2010. évekre vállalt teljes megújulóenergia-részarányra vonatkozó célkitűzést sikerült 
elérni. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előzetes adatközlése szerint a 
megújulóenergia-fogyasztáson belüli részarány tavaly elérte a 9,3 százalékot. Itt ezt azért 
fontos kiemelni, hiszen az NCST-ben vázolt célok szerint ez a 2016-ra előirányzott cél 
Magyarországon, amelyet már a tavalyi év során sikerült elérnünk. Egyébiránt 
megjegyezném, hogy az NCST felülvizsgálata a kormány döntése értelmében folyamatban 
van, és úgy látjuk, ezt az idei év végére el tudjuk majd végezni.  

Legutolsó pontként pedig az energiahatékonysági irányelv átültetéséről szeretnék 
néhány szót mondani. Az átültetés számos kötelező intézkedést, részterületen történő 
előrelépést ír elő mindenki számára. Meghatározza többek között a középületek számára, 
hogy egy részüket évente fel kell újítani, előírja az energiaszektor szereplőinek, hogy 
meghatározott mértékben kötelesek hozzájárulni a végfogyasztók energiahatékonyságához, az 
energiatakarékossághoz. Az irányelv átültetési határideje 2014. június 5. A kormány úgy 
tervezi, hogy rendelkezéseinek jelentős részét egy új, a megújuló energiáról, illetve az 
energiahatékonyságról szóló törvényben, valamint annak rendeleteiben implementálja, és 
reményeink szerint a törvény tervezetét még az őszi ülésszakban tervezi az Országgyűlés elé 
benyújtani. 

Tisztelt Bizottság! Bízom abban, hogy a klímapolitika hazai aktuális ügyeiről sikerült 
röviden itt egy átfogó képet adnom az önök számára. Biztosíthatom a bizottságot, hogy 
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tárcánk továbbra is minden lépést megtesz, hogy Magyarország klímapolitikája sikeres 
legyen, és az érdekeinket megfelelően tudjuk érvényesíteni. 

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr.  
Tisztelt Képviselőtársaim!  Hallgatva a kiegészítéseket, figyelemmel azokra az 

anyagokra is, amelyeket vendégeink előzetesen küldtek, megnyitom a vitát, önöké a szó. 
(Jelzésre:) Bencsik János képviselő urat illeti a szó. 
 

Vélemények és kérdések 
 

BENCSIK JÁNOS (Fidesz): Tisztelt Elnök Asszony, Államtitkár Úr! Tisztelt 
Bizottság! Abban a szerencsés és megtisztelő helyzetben vagyok, hogy civil tevékenységem a 
Földtani és Geofizikai Intézethez köt, és az államtitkár úr által említett Nemzeti 
Alkalmazkodási Központ mint szakpolitikai műhely vezetését, koordinációját végzem el.  

Tíz nappal ezelőtt a Fejlesztési Minisztérium számára átadhattuk a második Nemzeti 
Éghajlat-változási Stratégia szakpolitikai vitaanyagát. Az itt jelenlévők között többen, 
Bartholy professzor asszony és munkatársai, Faragó Tibor is aktívan közreműködtek ennek a 
vitaanyagnak az előkészítésében a nemzetközi keretrendszer meghatározása és felvázolása 
érdekében. Ahogyan itt elhangzott, egy új szerkezetű Éghajlat-változási Stratégia 
körvonalazódik, hiszen 2012 decemberében közösen módosítottuk az éghajlatvédelmi 
törvényt az Országgyűlésen belül, amely a NÉS belső struktúráját is meghatározta, és ott 
került jogszabályban rögzítésre, hogy el kell készíteni a hazai Dekarbonizációs Útitervet, a 
Nemzeti Alkalmazkodási Stratégiát, és a megvalósításukat segítő Nemzeti Alkalmazkodási 
Térinformatikai Rendszer felállításáról is gondoskodnia kell a kormányzatnak.  

A jelenleg hatályos Éghajlat-változási Stratégia felülvizsgálata során megállapítást 
nyert, hogy a tudományos megalapozottság szempontjából kiváló anyag készült, tehát egy 
nagyon jó kiinduló anyag, amely pozícionálta a klímaváltozással kapcsolatos problémákat a 
Kárpát-medencei térben, azon belül Magyarországon. Az is megállapításra került, hogy a 
kibocsátás-csökkentés érdekében fontos cselekvési irányokat azonosított be, illetve tett 
javaslatként a kormányzat asztalára, ugyanakkor az alkalmazkodás kérdésében csak felvetette 
magát a problémát, az alkalmazkodási képesség javítását nemzetstratégiai szinten, de ezzel 
kapcsolatosan konkrét beavatkozási irányok nem kerültek megfogalmazásra. 2007-2008 
tájékán, amikor az első Éghajlat-változási Stratégia készült, nem is nagyon lehetett, hiszen az 
elmúlt 5 esztendőben szembesültünk mindazokkal a természeti folyamatokkal, azoknak a 
gazdaságra és a társadalomra gyakorolt kedvezőtlen hatásaival, amelyek már az átlagember 
ingerküszöbét is megütötték, és lassan talán a szakpolitikai és a politikai döntéshozás 
ingerküszöbét is meg fogják ütni, ezért is vagyunk itt a bizottság ülésén.  

A Dekarbonizációs Útiterv abból a szempontból fontos, hogy a különböző ágazatú 
gazdasági ágazatok területén tetten érhető kibocsátás-csökkentési lehetőségek pontos 
feltárására kerüljön sor, és azt is határozzuk meg közösen az ágazatok képviselőivel, hogy 
reálisan kiaknázhatók-e ezek a lehetőségek, nemzetstratégiai, nemzetgazdasági stratégiai 
szempontból az ottani beavatkozások erősen érintik-e a gazdaság jövőbeni helyzetét, vagy 
pedig rontanak azon, ezáltal kedvezőtlen mértékben befolyásolják magának a társadalomnak 
is a helyzetét. Ezért tavaly nyár óta öt ágazati munkacsoporton belül nyílt tervezéssel 
dolgoztunk együtt az ipar, benne a hulladékgazdálkodás, a mezőgazdaság, benne az erdészet, 
az energetika, benne az épületenergetika, természetesen a villamosenergia-ipar, valamint 
ötödik ágazati munkacsoportként a közlekedési kérdésekre is kitértünk annak érdekében, hogy 
a tehermegosztás egészséges formában kerüljön az ágazatok között is meghatározásra. 
Amikor ezek a munkacsoportok elvégezték a munkájukat, betáplálásra kerültek a számszaki 
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adatok, az idő közben a brit kormánytól elkért, kölcsön kért, ma már hazai környezetbe 
adaptált klímamodellezési modellben, amely a karbonmatematika segítségével nagyon 
gyorsan fölvázolta a tényleges beavatkozási lehetőségeket és az erősorrendet is. Köszönet a 
Brit Nagykövetségnek, hogy segítséget nyújtott a kormányzatnak, illetve a 
háttérintézménynek e nagyon fontos eszköz beszerzésében. 

Ami újdonság, az a nemzeti alkalmazkodási stratégiai dokumentumrész, ahol a 
sérülékenység kérdésére is kitértünk, és megfogalmaztuk azt, ahogy a professzor asszony is 
bemutatta, ha az ország területét eltérő mértékben érintik ezek az éghajlat-változási 
folyamatok, akkor eltérő alkalmazkodási, beavatkozási eszközökre és tervekre is szükség van. 
Ahhoz, hogy ezek adekvát formában álljanak rendelkezésre, kell egy olyan értékelési és 
elemzési keretrendszer, amely vertifikált adatokra, adatbázisokra épül. Ezért került 
megfogalmazásra a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer felállításának 
fontossága, amely a kitettséget, érzékenységet, sérülékenységet és a beavatkozási 
lehetőségeket is hivatott meghatározni, megfogalmazni, annál is inkább, mert arról itt 
konkrétan nem esett szó, de utalt rá az államtitkár úr, hogy a 2014-2020 közötti európai uniós 
forrásokon belül a források 20 százalékát az éghajlatváltozással kapcsolatos fejlesztési, 
beavatkozási feladatokhoz kell kötni, tehát nem tréfadologról van szó. Akkor tudjuk lehívni a 
2014-2020-as forrásokat Magyarország számára, ha a fejlesztési politikába ez beépül 
országos, regionális és települési szinten egyaránt. A horizontális eszközökben, ahogy 
említette az államtitkár úr, a szemléletformálás és a kutatás-fejlesztési innovációs kérdések is 
beépítésre kerültek annak érdekében, hogy a gazdaság számára is kitörési pontokat lehessen 
találni, ahogy Bozsó Brigitta is említette a Greenpeace részéről. Fontos az, hogy az Éghajlat-
változási Stratégia előrehaladásának nyomon követésére egy értékelési monitoringrendszer is 
kiépítésre kerüljön. Ennek az alapját tudja maga a NATÉR is biztosítani, és mondjuk ez az 
eszközrendszer tudja segíteni a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács védnöksége alatt 
megvalósuló, az Országgyűlés által fél évvel ezelőtt elfogadott Fenntarthatósági 
Keretstratégiát is. Akkor is sok vita ment a parlamentben, hogy lesz-e ennek 
monitoringlehetősége. 

A NATÉR-ről annyit szeretnék mondani, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálattal 
közösen dolgoztuk ki ennek a megvalósíthatósági tanulmányát, közösen bekopogtattunk a 
Norvég Alaphoz közel másfél évvel ezelőtt, eljutottunk odáig, hogy szeptemberben 
megállapodtunk a Norvég Alappal, hogy egy pre-defined projekt keretében elindulhat majd a 
munka. Reményeink szerint e hónap közepén, valamikor október 14-e környékén ténylegesen 
elindul a norvég donor által támogatott NATÉR-projekt az intézetünkben. 

A klímadialógus-platformról tudom azt, hogy az itt jelen lévők több mint 10 éve, 
másfél évtizede tevékenykednek aktívan, legalábbis sokan aktívan az éghajlatváltozás 
tudományos megalapozottsága érdekében működő műhelyekben, köztük többen a VAHAVA 
programba is bekapcsolódtak. A programban tevékenykedő szakértők, tudományos 
munkatársak összefogása érdekében is indítottuk útjára a klímadialógus-platformot, amely 
lehetőséget biztosít arra, hogy egy-egy dedikált témakörben át tudjuk tekinteni, hogyan 
értékeli a szakma annak a helyzetét. Például a Levegő Munkacsoport a napokban javasolta 
ennek a megvitatását. A Fejlesztési Minisztérium élénken érdeklődik a dialógusplatform 
tevékenysége iránt, mert ez jó lehetőséget biztosítana arra is, hogy a nemzetközi erőtérben 
képviselendő nemzeti álláspont kialakításához szakmailag, akár tudományos szempontból is 
megalapozott támpontok álljanak rendelkezésre. Ami számunkra nagyon örvendetes volt, a 
nyár elején a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács maga is létrehozta az éghajlatvédelmi 
munkabizottságát, amely eddig két ülést tartott, és jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy 
a NÉS megalapozottsága a fenntarthatósági szempontokat is el tudja érni. 

Jelezném, a kollégák tudják azt, hogy a mi műhelyeinkben, ahol én is szerepet 
vállalok, nem környezetvédelmi programok készülnek, tehát a NÉS-2. nem egy 
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környezetvédelmi program lesz, hanem a fenntarthatóság felé való átmenet egy fontos 
eszközeként szánjuk, ahol a természeti, társadalmi és gazdasági szempontok együttes 
figyelembevételére van szükség, amely nem egy vegytiszta fenntarthatósági, 
környezetvédelmi indíttatású dokumentum, hanem ténylegesen lehetőséget ad arra, hogy a 
gazdasági szereplőket is aktívan bekapcsolva, a politikát is megszólítva születhessen egy 
olyan jogszabályi környezetben rögzített dokumentum, amelynek a végrehajthatósága ezáltal 
is biztosítottá válik, és nem valamiféle fiókban kerül elhelyezésre. 

Köszönöm szépen a figyelmet. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselőtársam. Azt hiszem, képviselőtársam elég 

szakavatott abban, hogy ezt a négy felvezetés után akár egy ötödiknek is tekinthetjük, hiszen 
átfogó ismeretet adott arról, hogy milyen lépések következnek. 

(Jelzésre:) Szabó Imre alelnök úr következik felszólalásra.  
 
SZABÓ IMRE (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök asszony.  
Elöljáróban én is szeretném azt megerősíteni, hogy üdítő volt Bencsik János 

hozzászólása. Engem személyesen arról győzött meg, hogyha ő bárhol lehetőséget, teret kap, 
akkor azt arra használja ki, hogy azokat a célkitűzéseket, amelyeket itt most ő is 
megfogalmazott, teljes körűen meg tudja valósítani. Ehhez a magam részéről további sok 
sikert szeretnék kívánni. Azt hiszem, minden tekintetben szerencsés, hogy ilyen kormányzati 
politikával is lehet találkozni, legalábbis bizottsági szinten. 

Államtitkár úr, felolvasnék egy idézetet, és azt szeretném kérni, hogy ön, aki a kiemelt 
közszolgáltatásokért is felelős, ha jól olvastam a titulust – elnézést, ha nem pontosan 
fogalmazok, de miután itt, ezen a területen az elmúlt években időnként sajnálatosan, időnként 
üdvözlendően sok csere történt, ezért nem mindig vagyok biztos és napra kész a pontos 
titulusokban, elnevezésekben –, az a hír járja, hogy a kabinet az állami kézbe kerülő E.ON-
gáztározókból a nyomásfenntartásért felelős párnagáz értékesítésére készül, és ennek az 
apropójából egy Facebook-bejegyzés az, amit szeretnék önnel megosztani. Szó szerint 
idézem: „Ez, kérem szépen, nem egyéb, mint köztörvényes bűncselekmény! Tudatosan, a 
szakmai hozzáértés teljes hiányában, pusztán politikai és hatalmi célok mentén egy egyébként 
is túlárazott vagyoni eszközt tönkretesznek hideg fejjel, cinikusan, arcátlanul, magabiztosan 
és pökhendien. Remélem, minden felelős elnyeri büntetését az ország földgáztározói 
kapacitásának tudatos tönkretételéért. Szégyen, gyalázat!” Azt, hogy ennek a büntetésnek a 
letöltésére milyen helyeket és milyen körülményeket javasol a Facebook bejegyzője, itt most 
már nem szeretném taglalni. Kicsit kilépve a napirendi pontból, de miután itt ön a vendégünk, 
szeretném kérdezni: önnek erről mi a véleménye? Hogyan látja annak a lehetőségét, hogyha 
az Orbán-kormányban az ön egyik elődje, szakmai területen mindenképpen, államtitkárként 
erről a mai folyamatról ilyen nyilvános Facebook-bejegyzést tesz közzé, akkor itt vajon mi 
ennek a dolognak a háttere? Segítsen már bennünket abban, hogy pontosabban lássuk ennek 
az egész folyamatnak a hátterét.  

Visszatérve a napirendi ponthoz, annyit szeretnék megjegyezni, hogy a 
beszámolójában vannak olyan területek, ahol gyakorlatilag azt az írásos anyagot olvasta fel, 
amit megküldött, amelyekben tervezési szinten stratégiai tervek készülnek, felméréseket 
végzünk és így tovább. Tehát mondhatnám azt is, hogy na végre, jobb későn mint soha, 
nekiláttak, talán most már tényleg lesz valami. Higgye el, ezt most nem cinikus gondolatok 
mondatják velem, hanem annak a keserűsége, hogy 3 év úgy telt el, miközben ugyan rögtön a 
kormányváltás után még nem zuhant a kvóták értéke, tehát abban az első időszakban lett 
volna azért bőven lehetőség kereskedni, és reményeim szerint végre neki tudnak állni, meg 
tudják valósítani mindazt, amire egyébként pedig ténylegesen az uniós forráslehívási 
időszakban közel 20 százaléknyi forrás is rendelkezésre áll majd, magyarul még ennek a 
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dolognak a finanszírozási oldala, a kvótaeladás körüli bénázást is beleszámítva, most már 
rendelkezésre áll. A magunk részéről az MSZP frakciója egyébként végig erre alapozta azt a 
valódi és fenntartható rezsicsökkentési javaslatunkat, amellyel lényegesen magasabb 
százalékos rezsicsökkentést lehetne elérni, és nem utolsósorban természetesen szolgálhatná 
azt is, hogy lényegesen kevesebb szén-dioxid-kibocsátás kerüljön hazánkban is kibocsátásra. 
Ezzel együtt azt szeretném kérdezni, hogy ennek a tervezési, felmérési, stratégiaalkotási 
időszaknak mi a pontos ütemterve, időterve? Mikor van az a pont – lehet, hogy az anyagban 
valahol benne van, de eléggé későn kaptuk meg, nem biztos, hogy jól és figyelmesen át 
tudtam olvasni –, magyarul és leegyszerűsítve: mikor fognak hozzá, mikor kezdődik meg az 
önök tervei szerint valami, ami már ténylegesen arról szól, hogy a zöldberuházási rendszerhez 
hasonló módon, komplex módon épületenergetikai, klímavédelmi és így tovább 
beruházásokat finanszíroz meg a magyar kormány? Lesz-e ebből hamarabb is valami, mint az 
EU-s források igénybevétele, mert az 2014-ben még nem lehetséges? Tehát ezért kérdezem, 
mik a terveik. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Képviselőtársaim! Azt gondolom, az államtitkár úr, illetve a vendégeink a végén majd 

kapnak a reagálásra lehetőséget. Több képviselőtársam jelezte felszólalási szándékát. 
Aradszki András következik, őt követi Jávor Benedek, majd őt pedig Bácskai János 
képviselőtársunk. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök asszony.  
Úgy látszik, az alelnök úr eltévesztette a házszámot, mert hiszen nem ez a napirend 

tárgya, de ez is jelzi, hogy nem vesz részt a parlament ülésén sem, mert tegnap este Kovács 
államtitkár úr erre a kérdésre kimerítő választ adott a parlament ülésén, igazán tájékozódhatott 
volna erről, képviselő úr, nevezetesen arról, hogy nincs szó a párnagáz értékesítéséről.  

Az illető államtitkár úr, gondolom, az ő személyét érintve említette, hogy még voltak 
üdvös változások is az államtitkári pozícióban, a szakmával vitatkozik, ugyanis a 
bányakapitányság kellő módon alátámasztotta azt, hogy egyébként egy meghatározott 
mennyiségű párnagáz értékesítésének sincs olyan eredménye, hogy az veszélyeztetné az adott 
tározó üzemképességét, későbbi tárolási pozícióját. Még egyszer mondom: nincs szó az 
értékesítésről, a párnagáz értékesítéséről. Ez az egyik része a dolognak. A továbbiakban nem 
szeretnék ezzel foglalkozni, azt gondolom, eltévesztette a házszámot. 

Ami engem inkább érdekel, és félig Faragó úrhoz fordulok. Az ön elmondásából és az 
eddigi pályafutásából mindig az derült ki, hogy az egész globális klímavédelmi célok 
megvalósításának egyik legfőbb akadálya a konszenzus hiánya, azaz a legnagyobb 
üvegházhatású gázokat kibocsátó legnagyobb országok nem vesznek részt ebben a 
folyamatban. Ennek ezeregy oka van, legfőképpen gazdasági oka van, néha Bozsó Brigitta 
kedvenc politikusa is hezitál ezen, hogy most a szavakon túl tegyen-e valamit, de ő már olyan 
dologért is kapott Nobel-békedíjat, amelynek utána az ellenkezőjét tette, úgyhogy ebben nem 
nagy respektusom van az elnök úr irányában, de ebben lehetnek véleménykülönbözőségeink. 
Tehát a kérdésem, illetve a gondolatom afelé irányul, hogy ez a konszenzushiány alapvetően 
gazdasági természetű félelmek miatt nem jön létre, és gondolkodott-e valaki, valahol, 
valamilyen szervezeti formában, valamilyen konferencián vagy valamilyen tanulmány arról, 
hogy talán segítené a konszenzushiányt pótolni, illetve megszüntetni az, hogy meg kellene 
néznünk, ezeknek a klímapolitikai céloknak az elérése vajon milyen társadalmi, 
gazdaságpolitikai, szociális változásokat generálhat globális szinten.  

Úgy gondolom, ha látjuk ennek a következményeit, feltételezem, az átmeneti 
nehézségeit is, utána a későbbiekben egy élhetőbb glóbusz megteremtésének a lehetőségét, 
akkor talán a konszenzus is sikeresebb lenne. Úgy vagyok ezzel az egész dologgal, mint a 
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demográfiával. Mindenki beszél a demográfiai kérdésekről, hogy milyen nagy a baj, fogy a 
magyar nemzet, fogy az európai népesség és a többi, de senki nem mondja ki az igazi, az 
eredő okokat. Hozzá kell tennem, a fenntarthatósági keretstratégiánk e tekintetben a 
parlamenti vitában sokkal előremutatóbb volt. Azt kérdezem akkor, hogy van-e remény, hogy 
ilyen vizsgálatokat is lefolytassunk, mielőtt a célokat megállapítanánk globális szinten a 
konszenzus elősegítése érdekében? 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Jávor Benedek képviselő úr következik felszólalásra. 
 
JÁVOR BENEDEK (független): Köszönöm a szót, elnök asszony.  
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! Kedves Vendégeink! Több észrevételem 

lenne, az egyik tulajdonképpen kapcsolódik Aradszki képviselő úr hozzászólásához, és 
ugyancsak Faragó Tibor úrhoz intézem ezt a kérdést. Tehát azt látjuk, az elmúlt években a 
nemzetközi klímaügyi tárgyalások – a kivetített dián valóban azt láttuk – nem voltak 
eredményesek, nem voltak hatékonyak azok az intézkedések, amelyek megszülettek a 
klímaváltozás megelőzése, illetve hatásai csökkentése érdekében. Igazából ennél sokkal 
mélyebb problémát látok, mégpedig azt, mintha maga az eszköz, az ilyen nagy nemzetközi 
jogi rezsimek eszköze, mint olyan, kifulladna a nemzetközi diplomáciai térben. Miközben a 
’90-es években számos, egyébként ilyen hatékonyan működő nemzetközi jogi rezsim jött létre 
a környezetvédelmi témában, aközben az ezredfordulót követően, különösen itt az elmúlt 5-
6 évre gondolva egyszerűen átalakult a nemzetközi geopolitikai tér, olyan új szereplők 
jelentek meg, akik nem voltak olyan részesei korábban ezeknek a megegyezéseknek, amilyen 
súllyal most jelen vannak, vagy legalábbis úgy gondolják, hogy jelen vannak a nemzetközi 
életben. Gyakorlatilag az a közös akarat szűnt meg, amely egyáltalán létrehozhat ilyen 
nemzetközi jogi rezsimeket, és nem annyira a gazdasági ellentétek, hiszen ezek a gazdasági 
ellentétek a ’90-es években is megvoltak, nem ezek az igazi akadályai egy ilyen működő 
klímarezsim továbbvitelének, hanem az, hogy nincs meg a politikai szándék ezeknek a 
gazdasági ellenérdekeltségeknek a leküzdésére.  

Ebből persze több kérdés következik. Az egyik az, hogy ha nem tudunk magabiztosan 
számítani arra, hogy kellő időben létrejönnek ilyen nemzetközi jogi rezsimek, akkor mit 
tudunk a helyébe képzelni. Mi az, ami lehetővé teszi, hogy valami mégis történjen, akár 
nemzetállami szinten, akár a nemzetközi színtéren, annak érdekében, hogy valahogy elébe 
menjünk a klímaváltozás hatásainak mitigációs és alkalmazkodási eszközökkel egyaránt?  

Itt bejön egy következő kérdés, és ugyancsak Aradszki képviselő úrra hivatkozom, aki 
azt mondta, vannak-e a gazdasági, társadalmi hatásra becslések, illetve nem kellene-e először 
vizsgálatokat elvégezni, mielőtt az intézkedéseket megpróbáljuk megfogalmazni. Ezzel 
kapcsolatban egyrészt vannak gazdasági, társadalmi vizsgálatok, tehát már a 2002-es 
johannesburgi tanácskozásnak, a Rio+10-nek a középpontjában éppen a fenntarthatóság és a 
társadalmi folyamatok kapcsolata állt, nagyon sok ilyen vizsgálat volt, hogy a környezeti 
változások, a klímaváltozás hogyan hat a gazdaságra, a társadalomra, és egy esetleges átmenet 
a fenntarthatóság felé milyen hozadékokkal jár. Ugyanakkor nyilvánvaló, rengeteg hiányosság 
van ezen a téren, rengeteg vizsgálat hiányzik. Megkockáztatom, abban a helyzetben vagyunk, 
hogy nem is fognak ezek a vizsgálatok maradéktalanul megszületni. Az egy illúzió, ha azt 
gondoljuk, mi egészen pontosan meg tudjuk rajzolni, hogyan fog mondjuk a fosszilisenergia-
szektor munkahelyteremtő hatása az egyes munkahelyekre vonatkozóan megváltozni egy 
intenzívebb, ambiciózusabb uniós vagy magyar megújuló vagy csökkentési cél elfogadása 
esetén. Ez szerintem nettó időhúzás, azért, mert a klímaváltozás nem vár. Persze én is örülnék, 
ha egy 100 százalékos előkészítettség után tudnánk az intézkedéseket meghozni, de ez a 
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helyzet nem fog előállni. Tisztelt képviselőtársaim, a klímaváltozásnál ma el vagyunk késve a 
hatékony intézkedéseket illetően. Ha most még arra várunk, hogy nézzük meg, a guatemalai 
kávétermelőkre hogyan fog hatni egy magasabb kibocsátás-csökkentési vállalás a fejlődő 
országok részéről, akkor ezzel azt mondjuk ki, hogy elengedtük a klímaváltozást, itt még 
eltárgyalgatunk a nemzetközi színtéren mindenféle ilyen dologról, gyártjuk a tanulmányokat 
szakmailag, és közben elmegy az a kapu, az a nagyon rövid rés, amelyben még alkalma van a 
nemzetközi közösségnek arra, hogy olyan intézkedéseket hozzon, amelyek a klímaváltozás 
drámai léptékét meg tudják előzni, és a Bozsó Brigitta által is említett 2 Celsius-fokos 
átlaghőmérséklet-emelkedésen belül tudják tartani a klímaváltozás hatásait. Tehát nagyon 
óvnék attól mindenkit, miután legalább tíz éve ennek a problémának a tologatása zajlik 
előttünk, hogy most újabb ilyen tologatásokra összpontosítsuk az energiáinkat. 

Itt egyébként bejön még egy kérdés, amelyről nagyon sokat beszélgettünk Bencsik 
államtitkár úrral: hogyha valóban ez a helyzet, akkor valószínűleg az alkalmazkodásnak 
sokkal inkább a figyelem középpontjába kell kerülnie, mert egész egyszerűen azt látjuk – 
egyébként már maga a 2 Celsius-fokos klímaváltozás is nagyon komoly alkalmazkodási 
intézkedéseket igényel –, hogy valószínűleg a 2 Celsius-fokos határon belül az ilyen 
halogatások, tologatások, döntésképtelenség miatt nem tudjuk majd tartani a klímaváltozást, 
tehát egy jelentősen változó klímához kell hozzáillesztenünk a társadalmunkat és a 
gazdaságunkat. 

Egy picit most rátérnék akkor az itthoni helyzetre. Nagyon sok szép tervet, stratégiát 
hallottunk, amelyeket maximálisan támogatok, és nagyon örülök, hogy a Földtani Intézetben 
zajlik ez a munka, nagy érdeklődéssel várom az új NÉS-t, különösen annak az alkalmazkodási 
részét, de a helyzet egyébként az, hogy a stratégiákkal nem állunk rosszul. Tehát van 
Éghajlat-változási Stratégiánk 2009 óta, van Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégiánk, most 
már friss verzióban is, és nagyon fontos, jó dolgok vannak benne leírva, viszont a 
gyakorlatban ezeknek a teljesülése katasztrofális képet mutat. Miközben nagyon fontos, hogy 
ezek a stratégiák megszülessenek, engem momentán jobban érdekel, hogy a gyakorlatban mi 
történik ebben az országban, hogyan tartunk a stratégiában megfogalmazott célok felé vagy 
azoktól elfelé, és az az érzésem, kedves képviselőtársaim, inkább elfelé tartunk ezektől a 
céloktól, minthogy feléjük tartanánk. Szó volt itt a megújuló-részarányról, csak egy példát 
mondanék. 9,3 százalék, szuper, nagyon jó. Ennek a megújuló részaránynak a döntő többsége 
a nagyerőművi fatüzelésből származik, és senkinek ne legyen félreértése azzal kapcsolatban, 
hogyan teljesíti Magyarország ezt a részarányt. A nagyerőművi fatüzelés egy nem 
fenntartható megújulónak számító energiatermelési mód, tehát ha ezeken az utakon, módokon 
teljesítjük az egyébként nem nagyon ambiciózus 14,65 százalékos megújuló-részarányunkat 
2020-ra, akkor pontosan odakerülünk, ahol a kezdet kezdetén voltunk, semmivel sem 
kerültünk közelebb ahhoz, hogy nagy léptékben a fenntarthatóság irányába elmozdultunk 
volna.  

Ha azt nézzük, hogy a klímaváltozás elleni küzdelem, illetve az alkalmazkodás 
területén milyen jelentősége van a területfejlesztésnek, milyen területhasználatokat 
engedjenek meg az országban ezen a területen, ne haragudjanak, képviselőtársaim, az elmúlt 
években folyamatosan a jogszabályi keretek lazítását tapasztaljuk, a zöldterületek védelmének 
gyengülését, a különböző gazdasági beruházások útjában álló környezetvédelmi akadályok 
lebontását, azt látjuk, nem afelé megyünk, hogy minél jobban épüljön be a területfejlesztésbe, 
az ágazati politikába és az ágazati szabályozásba a fenntarthatóság és a klímaváltozás elleni 
küzdelem szempontja, hanem ettől elfelé lépkedünk, és egyre nagyobb teret adunk a 
gazdasági szereplőknek, hogy teljes mértékben figyelmen kívül hagyva a klímaváltozás 
tényét, a gazdasági érdekeket mindenekelőtt érvényesítsék. A magyar költségvetés ezen a 
területen igen siralmas pályát futott be az elmúlt években. Ha megfigyelték, gyakorlatilag az 
összes projekt, ami itt elhangzott, hogy meg fog valósulni, norvég finanszírozással, EU-s 
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finanszírozással, külföldi finanszírozással valósul meg, a magyar költségvetés 
környezetvédelemre fordított forrásai az elmúlt években csökkentek, az intézményrendszer 
finanszírozása csökkent, tehát egyszerűen a magyar állam a saját hatáskörében folyamatosan 
kivonja a forrásokat ezeknek a céloknak a teljesítéséből. Ha a szűken vett energiaszektort 
nézzük, az, ami az elmúlt években megvalósult az energiapolitika területén, ha most nagyon 
jóindulatú akarok lenni – számos okom van rá, hogy ne legyek nagyon jóindulatú –, akkor ez 
egy arra vonatkozó kísérlet, hogy egy viszonylag stabil és megbízható fosszilisalapú 
energetikai rendszert építsünk ki Magyarország számára. Erre költötte a magyar állam a 
forrásait: E.ON gáztárolók megvétele, MOL-pakett megvétele, egy csomó fosszilis energiás 
beruházás, amelyeknek lehetnek, de számos esetben nincsen vagy vitatható a hatásuk az 
energiabiztonság szempontjából, de még ha elismernénk, hogy lenne, ez akkor is pusztán egy 
fosszilis energiarendszer stabilizálását jelenti, egyetlen lépéssel sem kerültünk  közelebb a 
megújulókhoz vagy a kibocsátás-csökkentéshez, és ezek a források égetően hiányoznak a 
megújuló támogatásokból, az energiahatékonysági támogatásokból, mert 1000 milliárdos 
nagyságrendben erre költi az állam az energiapolitikára fordítható forrásait. 

Egy utolsó kérdést szeretnék feltenni a kormánypárti képviselőknek. Most itt benne 
vagyunk a rezsicsökkentési harcban. Valaha valaki feltette-e azt a kérdést ebben a nagy 
rezsiháborúban, vajon ezeknek a teljesen céltalanul kiszórt rezsicsökkentési intézkedéseknek, 
amelyek nem szociális rászorultsági alapon, tehát nem pusztán a szociális problémákat 
kezelik, hanem például önök is, én is részesedünk a rezsicsökkentési intézkedésekben, akik, 
azt gondolom, nem szorulunk rá arra, hogy mesterségesen csökkentett szinten tartsák a 
rezsinket, hogy mindez mondjuk milyen hatással van a sokat emlegetett energiahatékonysági 
beruházások megtérülési rátájára? Egyáltalán ez a kérdés egyetlenegyszer az asztalon volt-e a 
rezsiláz közben, hogy amit a rezsicsökkentési intézkedésekkel tesznek, azzal most áthúzták az 
összes megtérülési számítást, amelyek az energiahatékonysági beruházások kapcsán 
felmerülnek, és mondjuk az 5-6 éves megtérülési időszakot sikerült kitolni 10 évesre, és meg 
kell győzni az embereket, hogy 10 éves időtávon belül higgyék el nekünk, közben meg nincs 
támogatás az épületenergetikai felújításokhoz? Tehát egyrészt támogatás nincs, a megtérülést 
sikerült a messze távolba kitolni. Ezt valaki átgondolta-e, amikor itt beleálltak ebbe a 
rezsiháborúba? Egyáltalán valaki gondolkodott ilyen fejjel, amikor a magyar energiapolitikát 
alapvetően felforgató programot indított el? Azt hiszem, nem, és Magyarország ezzel a 
szemlélettel egy lépéssel sem kerül közelebb 2020-ig ahhoz, hogy a klímaváltozás elleni 
harcban a magyar fenntarthatóság felé tett lépésekben előrébb kerüljön. 

Köszönöm szépen, elnézést, egy kicsit hosszú voltam. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Bácskai János képviselő urat illeti a szó. 
 
DR. BÁCSKAI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök asszony.  
Tisztelt Bizottság! Mérlegeltem a helyzetet, hogy hozzászóljak-e Szabó Imre alelnök 

úr hozzászólásához, de muszáj. Ígérem, nagyon rövid leszek, hiszen abban megegyezhetünk, 
hogy az alelnök úr hozzászólása méltatlan volt mind az egykori pozíciójához, mind a 
mostanihoz, de ennek a mai bizottsági ülésnek a színvonalához is. Abban megállapodhatunk, 
hogy az itteni előadások, a professzor asszonyé, a professzor úré, a minisztérium képviselőjéé, 
nem beszélve Bencsik János kitűnő összefoglalójáról, olyan színvonalon folynak, ami méltó 
ennek a bizottságnak az eddigi és a mai munkájához is. 

Én csak azt kérném, egyetlenegy kérésem lenne Szabó Imréhez: ne kezdje el 
magyarázni a párnagázos felvetését, hiszen hogyha azt a párnagázt most mind elégetnénk, 
annak is nagyobb hatása lenne a klímaváltozásra, mint az ő esetleges magyarázkodásának. 

Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Tisztelt Képviselőtársaim! (Jelzésre:) Szabó Imre alelnök urat illeti a szó. 
 
SZABÓ IMRE (MSZP): Úgy látszik, képviselőtársam nem figyelte, pedig elég lassan 

olvastam, eladni készülnek. Aki meg azt mondja, hogy nem kellene eladni, az nem akarja 
elégetni, ez az egyik oldal.  

A másik oldalról pedig, azt gondolom, ha az állam a pénzünkből szerintem teljesen 
feleslegesen megvásárolt egy hatalmas tározót, és erre a tényleges áránál lényegesen többet 
költött, abból, amennyit erre költ, egyébként meg lehetett volna finanszírozni, el lehetett volna 
indítani számtalan olyan programot, amelyekről most a stratégia meg a tervezés szintjén 
hallunk majd a jövőben. Ez már két évvel ezelőtti történet, amiről beszélünk, nem 
magyarázom az összefüggéseket, de azt gondolom, ha az Orbán-kormány egykori államtitkára 
ilyen szavakkal illeti ezt a tranzakciót, és az ország energiabiztonságát, a téli tüzelőellátás 
kérdését veti fel, ha már egyszer itt van az államtitkár úr, mert kiderült, a kiemelt 
közellátásokért is felelős helyettes államtitkárként van itt jelen, akkor ez azért nem lóg ki 
annyira, olyan mértékben. Elhiszem, hogy rossz szembesülni azokkal a mondatokkal, 
amelyeket az önök egykori államtitkára ír az önök mostani terveiről, de nem gondolom, hogy 
ő ezt légből kapott, rosszindulatú, minden alapot nélkülöző feltételezésként fogalmazta meg, 
hanem a lelkiismeretétől vezérelve írta le, tette a nyilvánosság elé, hogy lehetőség szerint ezt 
megakadályozza. Pont. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Tisztelt Képviselőtársaim!  Bár az államtitkár úr is szót kért, azt kérem, ne vigye el az 

IPCC-t a párnagáz. Lett volna lehetőség ennek a tartalmi vitájára, túl azon, amivel én magam 
is egyetértek. Illő tisztelettel elnézést kérek a vendégeinktől, ha ez vinné el a napirendünket. 
Nyilván ennek is megvan a helye és az ideje ezt tisztázni, de ennek a vitájában most nem 
szeretnék részt venni, szeretném, ha visszatérnénk abba a mederbe, amit egyébként a kiküldött 
napirendünk ajánl. Azt javasolom, ha erre igénye van az alelnök úrnak is, akkor vegyük fel 
ezt napirendre, és akkor nyilván majd foglalkozunk ezzel a kérdéssel. 

(Jelzésre:) Aradszki András képviselő úr kért szót. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Tényleg csak egy fél mondat. Nem a magyar 

állam veszi az E.ON-tól, csak ennyit a pontosítás kedvéért. Tehát ez a valóságalapja annak, 
amit Szabó képviselőtársam mondott. 

A másik. Valamit félreértett Jávor Benedek képviselőtársam. Nem azt gondolom, hogy 
most állítsuk meg a klímapolitikai célok megvalósítását, mert ahogy te is mondtad, ez egy 
helyben áll, én a globális szintről beszélek, nem a magyar szintről. Engem az aggaszt az egész 
dologban, hogy a legnagyobb kibocsátók nem vesznek részt ebben a meccsben. Ennek valami 
oka van. Azt mondod, hogy nincs politikai konszenzus. Persze, hogy nincs. Ha nincs mögötte 
gazdasági racionalitás, nincs mögötte társadalompolitikai innováció, akkor nem vesznek 
ebben a dologban részt. Tehát azt gondolom, e mellett valamilyen irányokat meg kell adni, 
hogy emberek, minden szempontból veszélyes úton járunk! Abban egyetértek, hogy itt most 
már nincs vita, 98 százalék eldöntötte, a másik 2 százaléknak joga van vitatkozni azon, hogy 
mi okozza ezt a veszélyes tendenciát, de amíg itt az Európai Unió, és benne Magyarország 
versenyképességi aggályokat felvetve küszködik az üvegházhatás-kibocsátással kapcsolatos 
kérdésekkel, addig a meghatározó szereplők nem vesznek ebben részt. Azt gondolom, ebben 
kellene valamilyen előrelépést letenni az asztalra, ehhez viszont szerintem a tükröt azért le 
kell törölni, és bele kell nézni. Én erre gondoltam. Nem itt kell megállítani a folyamatokat. 

Köszönöm. 
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ELNÖK: (Jelzésre:) Jávor Benedek képviselő urat illeti a szó, utána pedig Bartos 

Mónika képviselő asszonyt. 
 
JÁVOR BENEDEK (független): Nagyon röviden. Most itt azért Brigitta előadásában 

is láttunk ilyen tanulmányt, amely a különböző kibocsátás-csökkentési intézkedések 
megtérülését mutatta, tehát azt, hogy melyik pozitív, melyik negatív döntés. Ez egy sok száz 
oldalas ECOFIS-tanulmány egy ábrája, ha jól sejtem. Ez arról szól, hogyha bizonyos 
klímapolitikai intézkedéseket megteszünk, annak pontosan milyen gazdasági hatásai lesznek, 
és az ilyen tanulmányokkal Dunát lehet rekeszteni. Nem az a baj, hogy nincsenek ilyen 
tanulmányok. Kellenek még ilyen tanulmányok, ezt nem vonom kétségbe, de vannak ilyen 
tanulmányok. A baj nem ott van, hogy nem állították elő ezeket a tanulmányokat, a baj ott 
van, hogy ezek között a tanulmányok között és a politikai döntéshozatal között nincs átjárás, 
és ezek nem válnak a politikai döntéshozatal részévé, és inkább ebben látom a bajt. Tehát 
azzal egyetértek, hogy kellenek, és persze mindig pontosítjuk.  

Visszatérve az IPCC-jelentésre: egy csomó területen pontosította a tudásunkat, és 
fontos, hogy folyamatosan egyre többet tudjunk erről a történetről, az alapdöntésekhez, az 
alaplépésekhez szükséges információk jórészt a kezünkben vannak, de nem használjuk, és 
szerintem erre kell megoldást találni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.   
Bartos Mónika képviselő asszonyt illeti a szó. 
 
BARTOS MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök asszony.  
Elsősorban szeretném megköszönni az előadóinknak ezt a szép délelőttöt. A 

Fenntartható fejlődés bizottságának vannak olyan alkalmai, amikor valóban úgy érzi az 
ember, hogy a politika széles csatározásai mellett is vannak olyan témák, amelyekben együtt 
tudunk érteni, közös céljaink vannak, és ezekért a közös célokért együtt tudunk harcolni. 
Sokáig megvolt bennem ez a harmónia, most egy kicsit elvesztettem, de ha visszaemlékezem 
az önök előadásaira, akkor ezt újra fel tudom idézni.  

Nyilvánvaló, hogy az előadások elsősorban a képviselőket, a döntéshozókat célozták, 
hiszen az ország házában, a nemzet házában vagyunk, és nekünk ezen a téren is komoly 
feladatunk van. Ahogy mindannyian kitértek rá, a professzor asszony is hangsúlyozta, hogy az 
a folyamat, amely elkezdődött, nem áll meg, tehát hosszú évszázadokon keresztül folytatódik 
a felmelegedés, ehhez alkalmazkodnunk kell, fel kell készülnünk erre. Erre Bencsik képviselő 
úr és Jávor Benedek képviselő úr is utalt.  

Az lenne a kérdésem, önök hogyan látják, van-e lehetőség, ok, szükséges-e a mostani 
oktatási struktúrát szélesítve vagy annak a kereteiből kilépve a széles tömegeket megszólító 
bármilyen módszer. Azért kérdezem ezt, mert hiszen az alkalmazkodás rendkívül fontos, és 
meg vagyok győződve arról, hogy társadalmi összefogásra van szükség ahhoz, hogy mindazt, 
amit itt elmondtunk, meg tudjuk valósítani. Nyilván a döntéshozók szerepe fontos, de a 
társadalom széles rétegeinek bevonása nélkül nem tudunk igazán eredményeket elérni, hiszen 
ahogy a bizottságban többször elhangzott, illetve a Nemzeti Fenntartható Fejlődési 
Keretstratégia vitájában és az NFFT anyagaiban is szerepel, hogy a fenntarthatóság nemcsak 
környezetvédelem, hanem a társadalom, a gazdaság és a környezet összhangja, harmóniája. 
Tehát abban szeretném a tanácsukat kérni, hogy hogyan látják, hogyan lehet a széles 
tömegeket megszólítani, illetve van-e ennek most szükséges volta az oktatási struktúrán kívül. 
Ha a saját házunk tájára nézek, egy kicsit szomorú vagyok, hogy nagy lendülettel indult, és 
nagyon örültem, hogy elindult a fenntarthatóságra nevelési kerekasztalunk, de csak két 
alkalommal ülésezett. Nem tudom, van-e még lehetőségünk arra, hogy ezt a munkát 
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folytassuk, mert szerintem ezekben a pillanatokban döbbenünk rá arra, hogy annak a 
kerekasztalnak igenis lenne feladata, lenne ott is mit tennünk az ügy érdekében. 

Köszönöm szépen még egyszer a szép délelőttöt. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Tisztelt Államtitkár Úr! Kedves Vendégeink! Megkérem az alelnök urat, elnököljön 

egy pár percig, párnagáz nélkül, ha lehet. (Derültség.) Képviselőként szeretnék néhány szót 
szólni. 

 
(Az elnöklést Szabó Imre alelnök átveszi.) 

 
ELNÖK: Köszönöm a szót, elnök asszony. Az előbb már pontot tettem a végére, 

úgyhogy öné a szó. 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen.  
Tisztelt Államtitkár Úr, Elnök Úr, Képviselőtársaim! Azt gondolom, egy eléggé átfogó 

képet kaptunk arról, ami tulajdonképpen egy friss információ alapján került a Ház elé, illetve 
a bizottságunk elé, hiszen ritkaság az, hogy mondjuk egy pénteken megjelent 2216 oldalas 
tanulmánnyal már az azt követő kedden a bizottságunk foglalkozik, így nyilván elöljáróban is 
megköszönöm azoknak, akik akár civilként, akár a tudományos élet, akár a kormány részéről 
rendelkezésre álltak, hogy erről beszéljünk.  

Azt gondolom, az valóban egy mérföldkő, hogy 39 ország 259 szakembere készített 
egy olyan jelentést, amely jelentés kimondja, mégpedig azt, hogy rendkívül nagy 
valószínűséggel ok-okozati összefüggésben van mindaz, ami a gazdaságban történik a 
klímahatásokkal, és ennek is köszönhető, hogy az ENSZ főtitkára 2014-re egy újabb csúcsot 
hívott össze. Nyilván amikor készültem erre a mai bizottsági ülésre, elsősorban nem a 
bizottság elnökeként, hanem képviselőkét, talán mondhatom azt is, hogy egy olyan 
politikusként, aki magam is szembesültem azzal, amikor 16 éve a kiotói konferencián a tárca 
államtitkáraként éppen Faragó Tibor úrral részt vettem, akkor, 16 éve távolinak tűnt, hogy 
valamilyen változást megélünk, és tulajdonképpen azt kell látnunk, hogy a belátás talán 
nagyobb a tudományos élet és a szakmai élet képviselőiben, mint amennyit egyébként a 
politika ehhez hozzátett. Arra gondoltam, jó lenne, ha egy picit lelkiismeret-vizsgálatot 
gyakorolnánk, hogy ebben mi a helye, szerepe Magyarországnak, és ezért köszönöm a 
professzor asszonynak, hiszen nagyon jól látható, hogy Magyarország kitett, sokkal jobban 
kitett, mint a környező országok, ezért gondolom azt, hogy nekünk valahogy annak az 
élharcosaivá is kell válnunk, amit klímaügyekben az implementációt jelenti. Köszönöm, hogy 
szóltunk arról, Bencsik János képviselőtársam is szólt arról, hogy van egy itinerünk, a 
tavasszal elfogadott Fenntartható Fejlődési Keretstratégiánk, hiszen pontosan ez a 
keretstratégia biztosít lehetőséget arra, hogy 2024-ig minden egyes olyan stratégiát, amely 
készülőben van, ezzel harmonizáljunk, és azt kell mondanom, a bizottságnak is lesz dolga ez 
év őszén, hiszen, ahogy elhangzott, az energiahatékonysági irányelv átültetése 2014. június 5., 
a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia 2013 ősze, ahogy az államtitkár úr mondta, a 2. 
Nemzeti Éghajlat-változási Stratégia és az Alkalmazkodási Stratégia 2013. ősz, a 
megújulóenergia-hasznosítási és a hozzákapcsolódó cselekvési irányelv 2013. december 31. 
Kedves képviselőtársaim, lesz teendőnk.  

Egy dologra hadd hívjam fel a figyelmüket. A tegnapi napon benyújtotta az illetékes 
tárcavezető a 2014. évi költségvetést a parlamentnek. Ez elénk is egy feladatot állít. Azért, ha 
már a lelkiismeret-vizsgálatnál tartunk, akkor ne csak és kizárólag az legyen a feladatunk, ami 
ebben a hiányok ismételgetését jelenti, pontosan azért, mert a bizottságunk azt a célt tűzte ki 
maga elé, hogy ne csak és kizárólag a környezetvédelmi kérdéseket helyezze a gondolkodása 
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fókuszpontjába, hanem a gazdasági, társadalmi, szociális és egyéb összefüggéseket is. 
Felhívnám képviselőtársaim figyelmét, és remélem, van még néhány nap arra készülni, hogy a 
keretstratégiához kapcsolt országgyűlési határozati javaslatnak van egy második pontja, 
amelyben a kormány felvállalta azt, hogy a keretstratégiába foglalt, a magyar nemzet hosszú 
távú sikeres fennmaradását célzó alapelveket és stratégiai célkitűzéseket a jogalkotásban, 
többek között a költségvetés elfogadásakor a szakpolitikai stratégia- és programalkotásában 
folyamatosan érvényre kell juttatni.  

Most a bizottság elnökeként hadd mondjam azt, hogy figyelemmel várom 
képviselőtársaimnak azokat a javaslatait ennél a költségvetésnél, ami pontosan ezt a 
fókuszpontot is jelenti mindannyiunk számára, és véleményem szerint nyilvánvaló, hogy a 
bizottságnak a teendőit ezzel kapcsolatosan ezen a szűrőn keresztül kell megtennie. Azt 
gondolom, mi magunk ezzel együtt a ténykedéssel együtt álljunk majd az elé, hogy hogyan 
tudjuk a stratégiáinkat érvényesíteni a hétköznapokban. Itt ugyanazt kell mondanom, mint 
amit egyébként a keretstratégia elfogadásakor is mondtam, hogy ez valóban kooperációt is 
igényel. Meg kell mondanom, reményeim szerint a kormányzat is ennek elébe áll, hiszen 
hosszú évek erőfeszítései után érhettük el azt, hogy egy kormány bevállalta, hogy ezt a szűrőt 
megtegye. Én most azt várom, hogy egyébként a stratégiaalkotások és a keretstratégia 
figyelembevételével ez valóban meg is történjen. 

Köszönöm szépen, alelnök úr. 
 
ELNÖK: Visszaadom az elnöklést az elnök asszonynak. 
 

(Dr. Szili Katalin elnök az elnöklést átveszi.) 
 

ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Amennyiben nincs több jelentkező, tisztelt képviselőtársaim, először megkérdezem a 

professzor asszonyt és a professzor urat, hogy kívánnak-e pár szóban reagálni. (Igen jelzések.) 
Szeretném kérni, ha lehet, 2-2 percben a reagálásokat.  

Öné a szó, professzor asszony. 
 

Válaszadás 
 
DR. BARTHOLY JUDIT tanszékvezető egyetemi tanár (Eötvös Loránd 

Tudományegyetem): A hölgy nevét nem ismerem, nagyon köszönöm a megjegyzését, (Bartos 
Mónika: Bartos Mónika vagyok.) mert minden fórumon – itt valóban nem említettem, mert 
nem ez volt a felkérés tárgya – említeni szoktam, hogy 3 éves kortól 99 évesig mindenkinek 
kommunikálni kell ezeket a változásokat, hiszen mindenkinek a hétköznapi életében minden 
egyes cselekvése vagy legalábbis nagyon sok olyan cselekvése van, amelyben igenis a klíma 
védelméért úgy cselekedhet, hogy kevesebb energiát használ, tehát ilyen értelemben nagyon 
fontos, hogy megismerjék a folyamatokat. Minden gyerek vagy felnőtt a maga szintjén 
megismerkedhet ezekkel a tényekkel, ehhez lehet életvezetési tanácsot adni, hogy hogyan 
tovább, hogyan kell akkor az új módon élnünk, hogy figyelembe vegyük ezeket a 
változásokat, és ne hozzájáruljunk, hanem inkább pont a csökkentést segítsük elő. Ehhez 
oktatási programokra, tanár-továbbképzési programokra van szükség, tematikákra, amelyeket 
bele kell vezetni, bele kell foglalni az oktatási programokba. Ez nagyon fontos, és nagyon 
örülök, hogy ez szóba került. Természetesen ez szervezést igényel, pénzt igényel, be kell 
vonni a megfelelő szakembereket, hogy a megfelelő szintű anyagok kidolgozásra kerüljenek.  

Különben pedig nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon örülök, hogy ezen a 
fórumon egy kicsit felhívhattuk a figyelmet arra, hogy ez mennyire fontos, és van cselekvési 
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terünk, szükséges azonnal lépni ahhoz, hogy ne legyen késő, ahogy elhangzott, egy nagyon 
szűk időrésben kellene nagyon intenzíven, nagyon erősen cselekednünk. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Képviselőtársam és a professzor asszony mondandója alapján abban kérem 

képviselőtársaim egyetértését, hogy a kerekasztal vezetőjét kérjük meg arra, hogy egyébként 
ez év őszén tűzze napirendre ezt a kérdést, az IPCC kapcsán a képzés, oktatás terén szükséges 
lépéseket, úgyhogy ebben, amennyiben önök ezzel egyetértenek, levélben fordulok az 
elnökhöz.  

Faragó Tibor professzor urat illeti a szó. 
 
DR. FARAGÓ TIBOR címzetes egyetemi tanár (Szent István Egyetem): Nagyon 

röviden három kérdés. Az egyik a társadalmi, gazdasági elemzések, a második az eszköz jó 
vagy nem jó, a harmadik pedig, az oktatáson túlmenően is elhangzott maga a kérdés. 

A társadalmi-gazdasági elemzések 20 után sokkal finomabban léteznek. Amit mondani 
szeretnék, az, hogy egyáltalán nemcsak klímamodellezés van. Az 5 nemzet és állam, 
amelyeket én is megjelöltem, hogy ebben nem vesz részt, és rajtuk túlmenően sokan mások a 
fejlődő világból is – beszélhetek Indiáról, Szingapúrról, Kínáról, Brazíliáról – elképesztő 
részletességű, általános politikai, hatalmi, gazdasági, világkereskedelmi elemzést folytat, az is 
egy nagyon nagy modellezési dolog, mindenre kiterjed. Országosan látni az ausztrál elemző 
központot, hihetetlen, abba beépítik ezt is, de valamilyen mértékben ebben más ország is 
működik. Most nem azt mondom, hogy vannak, hanem ezek az országok és sokan mások, a 
kínai barátaink is nagyon végiggondolják, mit érdemes és mit nem érdemes tenni ebben az 
átalakuló világban, az átalakuló hatalmi, politikai kapcsolatrendszerű ügyben. Ennek alapján 
lyukadnak ki oda, hogy ez fontos, a saját közvéleményüknek is fontos, legyen szó 
Ausztráliáról, Kanadáról, az Egyesült Államokról vagy az Orosz Föderációról, de egy határt 
nem lépünk át benne. Tehát nagyon megerősödött az átfogó modellezés és értékelés ügye.  

Akkor ehhez képest mégis hogyan lehetne erre rávenni őket? Egyetértek, az meg a 
harmadik kérdéssel függ össze. Tehát ezekben az országokban és minden országban – ezzel 
Judittal messzemenően egyetértek – ugyanúgy a kitettségünk, a függésünk a természeti 
erőforrásoktól, nemcsak a szennyezéstől, az erőforrásoktól, és ez hosszabb távon hogyan hat, 
például ebben kell sokkal jobban felkészíteni az új generációt. Ez az, amit rövid távon nem 
vesznek figyelembe, legyen szó a véges kőolajkészletekről – tessék megnézni az ábránkat, ki 
hogyan jut hozzá –, de nem csak rólunk és az EU-ról van szó, a szerencsétlen Japánnak is 
valamit ki kell találnia, orosz földgázt akar. Tehát valószínűleg ebben kell minden országban 
segíteni a közvélemény tájékoztatását – nem azt, hogy tüntessenek, demonstráljanak, ez is 
benne van –, azért, hogy jobban értsék, hosszabb távon ez kifut a lábunk alól. Tehát ez a 
nagyon rövid válaszom, és ez a szép hazánkra is igaz. Tehát amit úgy szoktunk mondani az 
oktatás-nevelés, a média területén a napi bombasztikus hírek mellett, hogy ki halt meg, kit 
ütöttek el és így tovább, vagy hogyan vitatkoznak itt, ebben a szép Parlamentben hosszabb 
távon ennek az országnak a fenntarthatóságáról, az elnök asszony is mondta, erőforrás-
hozzájutás, fenntartható fogyasztásszabályozás és így tovább, tehát a kettő így függ össze.  

A másik az eszköz kérdése, amit Jávor képviselő úr kérdez. A világ San Francisco óta, 
a második világháború óta ezt találta ki: programokat csinál, létrehozta az ENSZ-t. Erre 
szoktam mondani, hogy még mindig jobb, ha egy nagy kávézóban összegyűlnek a világ 
politikai vezetői és az üzletemberek, mint ölnék egymást – bocsánat –, mert korábban olyan is 
volt. Ez az eszköz létezik, csak mindenki okosabb lett, de senkit nem akadályoz meg –  ez a 
multilateralizmus –, hogy ne tegyen mást, mint ami, ez egy ronda szó, a mainstream. Tehát az 
EU-t sem akadályozza meg senki, Magyarországot sem, egy fejlődő országot sem abban, 
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hogy rájöjjön, az érdekeim szerint igaz, hogy függök a többitől, de a hosszú távú jelzések 
alapján megéri nekem többet vagy mást tennem. Ez a távlatos gondolkodás hiányzik. Tehát 
nincs más eszköz, az eszközt nagyon nehéz váltani, nagyon sok tehetetlensége van, az OECD-
vel, a NATO-val, elhangzott a V4 is az államtitkár úrtól. 

A harmadik és az utolsó, most visszatérek erre. Egyetértek azzal, hogy ezt 
mindenképpen oktatni kell, de valahogy az összes többivel együtt, tehát a gazdasági 
kitettségünk, a világkereskedelmi kitettségünk, ezé az országé, beleértve azt, hogy ugyanaz a 
probléma zajlik, amiről nem beszéltünk, ez a biológiai sokféleség, ugyanez folytatódik az 
összes véges erőforrással, a fosszíliákkal, a ritka földfémekkel, ebbe kellene sokkal nagyobb 
tudatosságot belevinni a napi politikán túlmenően. 

Köszönöm a lehetőséget. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
A belátás fejezeten túl kérdezem a nyomásgyakorlás képviselőjét, Brigittát, kíván-e 

szólni? (Igen jelzés.)  
 
BOZSÓ BRIGITTA szakértő (Greenpeace Magyarország Egyesület): Talán csak 

annyit tennék hozzá ehhez az utolsó témához, hogy valóban mi is nagy problémának látjuk 
azt, hogy ennek az átlagemberek talán nem tesznek eleget, de odafigyeléssel mondjuk olyan 
6-10 százalékot lehetne megtakarítani az energia-felhasználásban, tehát ez az, amit a 
mindennapi emberek különösebb befektetés nélkül hozzá tudnak tenni a dologhoz. A többihez 
már egy plusz kell, hogy elérhetővé tegyük számukra a választást, hogy zöld áramot 
használjanak vagy sem, hogy tudjuk azt támogatni, hogy szigeteljék a házukat, vagy ha ilyen 
döntések születnek, mint a rezsicsökkentés, az mennyire hat ellenkezőleg, mert nem ösztönzi 
őket arra, hogy egyébként önmaguktól is megtennék a dolgukat. Egyébként a legtöbb embert 
nem a kutatás, hanem a saját pénztárcája tudja leginkább motiválni, tehát hiába is oktatjuk 
őket sok mindenre, ha a pénztárcáján az ellenkezőjét érzi, akkor nem fog cselekedni. 
Úgyhogy itt egy kicsit sajnos kénytelen vagyok visszadobni a labdát a döntéshozókhoz, az 
energiapolitikai folyamatokhoz, mert itt ezen nagyon sok áll vagy bukik. 

Azt hiszem, ennyit szerettem volna mondani. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Államtitkár úr, végül öné a szó. 
 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nagyon 

szépen köszönöm. Még egyszer köszönöm elnök asszonynak a lehetőséget, hogy ma 
eljöhettünk ide, és elmondhattuk az aktualitásokat. 

Röviden annyit azért reagálnék az alelnök úr megjegyzésére, hogy a Facebook-
bejegyzés helyett inkább a hatóságok határozatait olvasgassa, azokból azért több információ 
kiderül, hogy konkrétan mik ezek az események, és egyébként időben mikor történtek. Tehát 
ezt javasolom a jövőben. Egyébként a kiemelt közszolgáltatások a vízi közmű és a hulladék 
közszolgáltatással foglalkoznak, így ebben a tekintetben nem vagyok illetékes, de azt 
gondolom, hogy az illetékes államtitkár úr teljesen megnyugtató választ adott ezekre a 
kérdésekre. 

Rátérve a mai témákra, azt gondolom, azért nem szabad vitatni azt, hogy a hazai 
eredmények, jelenleg például a szén-dioxid-kibocsátás tekintetében ma mínusz 43 százalékon 
állunk a ’90-es értékhez képest. Ezeket ne vitassuk el. Azt gondolom, a 9,3 százalékos 
megújulóenergia-részarány is egy módszertan szerint meghatározott érték, amely szintén az 
Unió felé tett vállalásunkat alapozza meg. Azt gondolom, ezt sem lehet vitatni, ezeket mind 
megtettük. Azt is fontos kijelenteni, hogy Magyarország ezeket úgy teszi meg, hogy 
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egyébként a fejlettebb gazdasággal rendelkező nyugat-európai országokhoz képest végzi és 
hajtja végre azokat a kötelezettségeket, amelyeket vállalt, és amelyeket egyébként az Unió 
előír számára. Azt gondolom, ebből a szempontból sem szégyen az uniós források 
felhasználása és az uniós források hasznosítása ezeknek a céloknak a megvalósítása 
érdekében, szemben a fejlettebb nyugat-európai országokkal. Egyébként a V4-országok 
pontosan ezen az állásponton vannak, hogy próbáljuk meg a saját eredményeinket, a saját 
vállalásainkat, illetve a saját erőfeszítéseinket az Unióban úgy érvényre juttatni, hogy 
mindamellett vegyük figyelembe a gazdaság állapotát, a gazdaság helyzetét. 

Rátérve az energiahatékonyságra, itt van egy energiahatékonysági irányelv, amely 
világosan megmondja, mi a feladat, mit kell tenni, és ehhez eszközöket is rendel. Ebből a 
szempontból, azt gondolom, nem férhet kétség ahhoz, hogy az energiahatékonysági 
feladatainkat el tudjuk végezni, és az ehhez szükséges feladatokat, illetve forrásokat is 
biztosítani fogjuk. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Tisztelt Képviselőtársaim!  (Jelzésre:) Alelnök úr, illő tisztelettel kérem, nagyon 

röviden, mert befejeztük, az államtitkár úr reményeim szerint minden kérdésre válaszolt. 
Alelnök úré a szó. 

 
SZABÓ IMRE (MSZP): Két kérdést tettem fel. Az egyik kérdés az volt, hogy mikor 

indul a program, és a magyar kormány a következő évre a költségvetés tervezésénél mennyit 
tervez ezeknek a finanszírozására, ezeknek a támogatására. Tehát a tervekről, a stratégiáról 
többen elmondtuk, hogy nagyon rendben van, de konkrétan azt szeretném kérdezni az 
államtitkár úrtól: ebben a témakörben tud-e nyilatkozni? 

 
ELNÖK: Államtitkár úré a szó. 
 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Az elnök 

asszony nagyon szépen összefoglalta a különböző időpontokat. Az intézkedések az idei év 
végéhez köthetőek, alapvetően ezeknek a lezárása, illetve a különböző munkák elvégzése, és 
nyilván ezt követően kell ezek alapján elindulnia mindennek, ami a végrehajtásról szól. Mivel 
egyébként még nem zárultak le a stratégiák, előkészítés alatt vannak, azt gondolom, arról ma 
még nem lehet konkrétan beszélni, hogy mikor kezdjük, de ahogy említettem a 
felszólalásomban is, 2014-ben ennek már lesznek kézzelfogható eredményei.  

Egyébként a költségvetésre vonatkozó kérdésre nem emlékszem, hogy az felém 
elhangzott volna. Azt gondolom, ezzel kapcsolatban nyilvánvalóan majd a költségvetés 
tanulmányozása után lehet állást foglalni. (Szabó Imre: Köszönöm.) 
 

Egyebek 
 

ELNÖK: Reméljük, nem járunk úgy, mint ahogyan Suchocka asszony 
Lengyelországban nyilatkozott még annak idején, hogy mindig 5 évre vagyunk az Európai 
Uniótól. Reményeim szerint a költségvetésben ezeket a kérdéseket nyilván majd látni fogjuk. 

Képviselőtársaim, köszönöm önöknek és vendégeinknek ezt a két és fél órát. Ezeket a 
kérdéseket nyilván folytatnunk kell, a stratégiákat a Nemzeti Fenntartható Fejlődési 
Tanácsnak is és szerintem a bizottságnak is tárgyalnia kell, amelyek reményeim szerint a Ház 
elé kerülnek. 

Tájékoztatom önöket, hogy 3-án, azaz csütörtökön az Irodaház I. emelet II. számú 
tanácstermében lesz a következő ülésünk, ahol Fazekas Sándor miniszter úr éves 
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meghallgatására kerül sor. A jövő heti plenáris ülésünk napirendjétől és előkészítésétől 
függően október 7-én, hétfőn, 9 óra 30 perckor lesz az ülésünk, ennek a helyéről és pontos 
napirendjéről tájékoztatni fogjuk önöket. Előzetes ütemezésünk szerint a 2014. évi 
költségvetési javaslat általános vitájának bizottsági szakaszára az október 16-17. és 21-22. 
napokon kerül sor, mi is így ütemezzük majd ennek a vitáját, amelyre, úgy látom, egy kicsit 
hosszabb időt kell majd biztosítanunk. 

Kívánok önöknek további szép napot, mivel október 1-je van, szép októbert is. 
Viszontlátásra! 

 

(Az ülés végének időpontja: 12 óra 22 perc) 

 

 
  

Dr. Szili Katalin  
a bizottság elnöke 

 

Szabó Imre 
a bizottság alelnöke 

 
Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi 


