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Napirendi javaslat  

 
 
 

1. Az energiahatékonyságról szóló T/4285. számú törvényjavaslat (Részletes vita 
a  HHSZ 44-45. § alapján) (Vitához kapcsolódó bizottság) 
 
 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Sallai R. Benedek (LMP), a bizottság elnöke  
Bencsik János (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke   
Varga Gábor (Fidesz)  
Heringes Anita (MSZP)  
 

 

Helyettesítési megbízást adott:  
 
Simonka György (Fidesz) Varga Gábornak (Fidesz) 
Bartos Mónika (Fidesz) Bencsik Jánosnak (Fidesz) 
Dankó Béla (Fidesz) dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz) 

 
A bizottság titkársága részéről  

 
Hatvani Szabolcs, a bizottság munkatársa 

 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló 
Hevesi Zoltán Ajtony helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium) 

 

Megjelent 

Dr. Zoboky Péter szakértő (Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 5 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:   
Szép jó napot kívánok mindenkinek. Tisztelettel köszöntöm megjelent 

vendégeinket, az előterjesztő képviselőit és a bizottság tagjait ugyanakkora 
tisztelettel. Megállapítom, hogy a 2015. április 21-ei, az Országgyűlés Fenntartható 
fejlődés bizottságának ülését megkezdhetem, mert a határozatképesség biztosított. 
Jelen esetben tájékoztatást kaptam arról, hogy Bartos Mónika képviselő asszonyt 
Bencsik János alelnök úr képviseli. Dankó Béla képviselő urat dr. Turi-Kovács Béla 
alelnök úr képviseli, Simonka György képviselő urat pedig Varga Gábor képviselő úr 
fogja helyettesíteni a bizottsági ülésen. Kepli Lajos képviselő úr és Manninger Jenő 
képviselő úr nem adott tájékoztatást, de remélem, hogy tudnak csatlakozni a bizottság 
munkájához. 

A mai nap napirendi javaslatában 2 napirendi pont szerepel. Az első az 
energiahatékonyságról szóló törvényjavaslat, amely az Országgyűlés előtt T/4285. 
számon szerepel. Ennek a részletes vitájának lefolytatása a házszabály 44. és 45. §-a 
alapján lenne az első napirendi pont. A 2. napirendi pont az „Egyebek”.  

Engedjék meg, hogy a napirendi pont bemutatása közben tájékoztassam a 
tisztelt bizottság tagjait, hogy a mai nap folyamán egy tematikus energetikai 
jövőképpel kapcsolatos ülést szerettünk volna összehívni, amelynek több előadója 
ugyan elfogadta a meghívást, de sajnos a kormányzati képviselők lemondták a 
részvételt az előzetes egyeztetés után. 

Aszódi Attila kormánybiztos úr jelezte, hogy nagyon szívesen vesz részt egy 
másik időpontban a tanácskozáson, de kérte, hogy lehetőség szerint nézzük el neki, de 
vidéki szereplései miatt nem tud ma részt venni. Aradszki András államtitkár úr pedig 
azt jelezte, hogy Aszódi Attila kormánybiztos úr nélkül ő nem tudja képviselni a Paksi 
Atomerőmű teljesítményének fenntartásával kapcsolatos érveket, így kérte, hogy 
vegyük le a napirendről. Ennek megfelelően ezt az írásos meghívóba már nem is 
tettem bele, hanem egy későbbi időpontban próbálunk a kormány képviselőivel 
egyeztetni, hogy mikor felelne meg nekik ez a párbeszéd, és így ha nem lesz más 
észrevétel, akkor csak ezt a két napirendi pontot kell megszavaznunk, az 
energiahatékonyságról szóló törvényt és az egyebeket. 

Megkérdezem, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel. (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. Így kérdezem a 
bizottság tagjait, hogy elfogadják-e a napirendet. Kérem, hogy aki elfogadja, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk a 
napirendet. 

Az energiahatékonyságról szóló T/4285. számú törvényjavaslat 
részletes vitája a HHSZ 44-45. §-a alapján 

Az 1. napirendi pontban az energiahatékonyságról szóló törvényjavaslat 
szerepel, ami az Országgyűlés informatikai hálózatában a T/4285. szám alatt érhető 
el, ennek részletes vitájának lefolytatása következik.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát a házszabály 44. §-a érintett 
bekezdései és pontjai alapján, amelyben meg kell vizsgálnunk, hogy megfelel-e a 
jogszabály az Alaptörvényből eredő követelményeknek, a jogalkotás szakmai 
követelményeinek, valamint a nemzetközi és európai uniós jogból eredő 
kötelezettségeknek.  

Külön tisztelettel köszöntöm az előterjesztő Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
képviseletében Hevesi Zoltán Ajtony helyettes államtitkár urat és dr. Zoboky Péter 
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szakértő urat. Kérem, hogy a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt követelmények 
vizsgálatát segítően pár szóban foglalják össze az előterjesztés benyújtásának indokait 
és a szabályozási megoldásait. Átadom a szót. 

Hevesi Zoltán Ajtony bevezetője 

HEVESI ZOLTÁN AJTONY helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönjük a szót.  

Azt gondolom, hogy túl mélyen nem szükséges indokolni, hogy miért tárgyalja 
a parlament ezt a jogszabály-módosítási csomagot, hiszen mindannyiunk számára 
ismert, hogy mennyire fontos mind az Európai Uniónak, mind nekünk mint 
tagállamnak az energiaimport csökkentése, ezzel az energiaellátás biztonsága javulása 
elérése, illetve az energiabiztonság és az energiahatékonyság javulása. 

Ennek az irányelvnek az átültetésével Magyarország hozzájárul az európai 
uniós 2020-as célhoz, miszerint 20 százalékos energiahatékonysági célkitűzést 
fogunk teljesíteni az Európai Unióban. Mint tagállami átültetéssel kapcsolatban 
érdemes megemlíteni, hogy ezzel egy kis késésben vagyunk, és ezt a restanciát ennek 
a törvénynek az elfogadásával, ennek a jogszabálycsomagnak az elfogadásával le 
tudjuk majd dolgozni, illetve megindulhat az a munka, amelynek kapcsán 
megszületnek azok az eredmények, amelyek az energiafogyasztók költségeinek 
csökkenéséhez nagyban hozzá fognak járulni. Megjegyzendő azonban, hogy jelenleg 9 
tagállam ültette át teljeskörűen ezt az irányelvet, tehát azt kell mondjuk, hogy nem 
vagyunk lemaradva az Európai Unió egészét tekintve az irányelv átültetésével.  

Az irányelv főbb intézkedéseit felsorolnám pár pontban, amivel kapcsolatban 
észrevételek, illetve módosító javaslatok is érkeztek. Egyrészt ha az irányelv 
átültetéséről beszélünk és annak az intézkedéseiről, akkor mindenféleképpen meg 
kell említeni a nagyvállalatokra vonatkozó energiaaudit kötelezettségét. Meg kell 
említenünk a kormányzati épületek összterületének évenkénti 3 százalékos 
energetikai felújítását, illetve meg kell említenünk a primer energiafogyasztás 1,5 
százalékos csökkentését, mégpedig oly módon értendő ez a csökkentés, hogy ez a 1,5 
százalékos csökkentés a végfogyasztóknál jelentkezzen. 

Negyedik pontként még egy fontos pont lehet az energetikai auditrendszer 
felállítása. Úgy gondolom, hogy ezekkel a pontokkal kapcsolatban az irányelv teljes 
körű átültetéséhez szükségesen mi megtettük a javaslatunkat, és egy olyan tartalmat 
sikerült összeállítani, amivel elkerülhető, lezárható a jelenlegi bizottsági eljárás 
Magyarországgal szemben, illetve nem várható további tartalmi támadás, illetve 
további kérdések nem merülnek föl majd az irányelv átültetésével, illetve a törvénnyel 
kapcsolatban az unió részéről.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak a kiegészítését. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a vita ezen szakaszában kívánnak-e véleményt 
alkotni. Jelzem a bizottság tagjainak, hogy a parlament előtti többségi és kisebbségi 
vélemény elmondásának lehetősége ebben a vitaszakaszban képviselhető. Kérdezem a 
bizottság tagjait a véleményekkel kapcsolatban. (Jelzésre:) Heringes Anita képviselő 
asszony! 

Kérdések, hozzászólások 

HERINGES ANITA (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Láttuk, amikor 
az Orbán-kormány elkezdte a munkáját, az Új Széchenyi-terv energetikai pályázatait 
közel 1 évre felfüggesztette. Mert azt mondta, hogy majd új pályázati rendszert alakít 
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ki, és új struktúrát alakít ki, amiben ezeket a pályázatokat lehet csinálni. Nagyon 
sokan nagyon várták, hogy folytatódjon tovább. 

Ehhez képest észleltük azt, hogy az előző baloldali kormányok pályázati 
struktúráját folytatták tovább, tehát mégsem találtak benne komolyabb hibát. Nagyon 
sok köszönhető a baloldali kormányoknak ebből a szempontból, hogy a panelprogram 
elég nagy arányban működött, sok épület újulhatott meg. Ezt igazából önöknek csak 
folytatni kellett volna, nem a hibákat keresni.  

Amit látunk az új konstrukcióban, az elég komoly alapvető kérdés, hogy 
mintegy 750 milliárd forrásigényt feltételez, az önök energetikai cselekvési tervének 
végrehajtásához ennyi pénz kéne, ehhez képest van benne 140 milliárd. Érdemi 
választ a kormány azóta sem adott, hogy akkor a 140-ből hogy lesz több pénz, vagy 
hogy lehet megoldani tényleg ezt a cselekvési tervet.  

A nagyon rossz energiahatékonysággal rendelkező épületekre hozták volna 
önök létre a zöldbankot, ezt az ötletet – úgy tűnik egyre jobban – komolyan 
elvetették, mert érdemi lépés nem történt. Amikor a miniszter beiktatása volt, akkor 
is kérdeztük, de semmilyen érdemi választ nem kaptunk a zöldbankra. Akkor milyen 
megoldás lesz erre az óriási problémára, ami a rossz energiahatékonysággal 
rendelkező épületekről szól? 

A problémánk tényleg az, hogy megint csak tüzet oltunk, és érdemben az 
emberekhez majd nagyon nehezen fog lecsorogni, az emberek nagyon nehezen fogják 
érezni, hogy érdemben tettek önök bármit az energiahatékonysággal kapcsolatban. Az 
Orbán-kormánynak, nagyon úgy tűnik, hogy ez nem fontos, mint ahogy nagyon sok 
olyan dolog nem fontos, ami az embereket komolyan érintené, mert azt kéne 
megérteni ennek a kormánynak, hogy az az igazi rezsicsökkentés, amit nem kell 
kifizetni, és nem az, hogy fűtjük az utcát, és az embereknek a számláikra rengeteg 
pénzt ki kell fizetniük. Az nem jó megoldás. 

Éppen ezért mi látjuk ezen a javaslaton, hogy eléggé kidolgozatlan, elég 
pontatlan; ez a mostani Németh Szilárd-féle módosítókból is látszik, hogy rengeteg 
elütés, helyesírási hiba és betűtévesztés van benne, látszik, hogy nagyon kapkodva 
sikerült ezt létrehozni. Nem látjuk az érdemi elkötelezettségét a kormánynak az 
energiahatékonysággal kapcsolatban. Egy normális koncepciót kéne letenni az 
asztalra, és nem kapkodni, mert már megint nem tudunk megfelelni az Európai 
Uniónak. A többi országnak sikerült letenni az asztalra, amit elvártak tőlük, nekünk 
megint késve sikerült. Nem tudom, hogy miért jó nekünk ez a rossz és lusta diák 
szerep, amit most betöltünk önök miatt. 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e hozzászólás. (Senki sem 

jelentkezik.) Ha nincs, akkor átadnám a levezetést Bencsik János alelnök úrnak, hogy 
szót tudjak kérni.  

 
(Az ülés vezetését Bencsik János, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Elnök úré a szó. 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

El szeretném mondani a kormány képviselőinek, hogy a magunk részéről megértjük 
azt a szándékot, hogy a kötelezettségszegési eljárás miatt a kormányzatnak eleget kell 
tenni az EU-s kötelezettségeinek. Azt gondoljuk, hogy ha semmi más célja nincs a 
kormányzatnak, mint az, hogy az EU a kötelezettségszegési eljárást felfüggessze, 
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illetve az, hogy eleget tegyen ezen irányelv magyarországi jogi átültetésének, akkor ez 
a jogszabály tulajdonképpen nem tartalmaz hibákat, tehát arra alkalmas lehet, hogy 
megszüntessük ezt. 

A gond az, hogy a mi felfogásunk szerint jogszabályokat nem azért alkotunk, 
hogy bizottsági kötelezettségeknek tegyünk eleget, hanem azért, hogy a magyar 
társadalmi magatartást valamilyen irányba befolyásoljuk. A kormányzat kezében – és 
főleg ilyen magas felhatalmazással, mint amilyen a jelenlegi kormánypártoknak van – 
az adópolitika, a támogatáspolitika és a jogszabályalkotás a 3 legfontosabb olyan 
eszköz, amivel befolyásolni tudja a társadalom magatartását.  

Sajnos a Fidesz-kormányzat az én véleményem szerint akkor elhibázta az 
energiahatékonyságért vívott csatát, amikor a rezsicsökkentést meghirdette, ugyanis 
amennyiben a rezsi mértékének a csökkentését, a kifizetendő számlák mértékének 
csökkentését csupán árban kívánta kompenzálni a kormányzat, ez nem szolgálta azt a 
célt, hogy a felhasználás mértékét, csökkentését ösztönözze. Az lett volna a jó, ha 
annak idején a rezsicsökkentés egyértelműen abba az irányba halad, hogy a 
felhasználás mértékét hogy lehetne a társadalomban a lehető legszélesebben 
csökkenteni, és hogy lehetne elérni azt, hogy kevesebb legyen az energiafelhasználás.  

A jelenlegi jogszabály, ha úgy tekintjük, akkor nem tartalmaz hibákat, tehát 
akár át is mehetne a parlamenten, mert eleget tesz az EU-s kötelezettségnek. De nincs 
benne célkitűzéseiben semmi olyan, ami előírná, kötelezővé tenné és biztosítékokat 
teremtene arra, hogy Magyarország társadalma lényegesen nagyobb 
környezettudatossággal valósítsa meg a következő fejlesztéseit.  

Egy olyan energiahatékonysági törvény, amelyben szó esik a kommunális 
fejlesztésekről, a kohászatról, de szó nem esik benne, mondjuk, a passzívházakról 
vagy aktívházakról, szóba nem kerül az, hogy energiaellátási rendszerek a lakossági 
szektorban hogyan alakuljanak, ha mindez nem jelenik meg és nincs erre biztosíték, 
akkor nem fogja tudni elérni azt a célt, amit alapvetően el kellene érni, tehát az 
energiafelhasználás mértékének csökkentését.  

Nekem nagyon komoly fenntartásaim vannak azzal kapcsolatban is, hogy a 
jelenlegi ütemben amennyiben haladunk, a 20 százalékos energiafelhasználási 
csökkentést meg tudjuk-e tenni 2020-ig, de nyilvánvalóan nekem ellenzéki 
politikusként nem kell ez ügyben konkrétan tanakodnom, csak megállapítanom azt, 
hogy az én véleményem szerint, a kormányzat ha valóban el szeretné azt érni, hogy az 
energiahatékonyság széles társadalmi körben elfogadottá váljék, akkor sokkal 
hathatósabb és nagyobb lépéseket kellene annak érdekében tenni, hogy ez a 
jogszabály ne csak egy pipa legyen egy EU-s kötelezettségre, hanem kötelezettségeket 
tartalmazzon a társadalom számára annak érdekében, hogy minden egyes 
állampolgár érdekelt legyen annak megvalósításában, hogy kevesebb legyen az 
energiafelhasználás.  

Nyilvánvalóan ha maga az energiahatékonyságról szóló törvényjavaslat nem 
kezeli azt, amit általában a társadalom számára háztartásokban indokolt – háztartási 
gépek átalakítása, energiahatékonysági korszerűsítés az épületekben –, ha az új házak 
építése esetén nem kompenzálja azt a különbséget, amivel az új házak építésénél, 
mondjuk, többe kerül az energiahatékonyabb technológiák alkalmazása, és nem 
teremt erre kötelezettséget a támogatások felhasználásához, tehát nem nyújt olyan 
biztosítékot a különböző stratégiai tervekhez, akkor a mi véleményünk szerint nem 
fogja tudni elérni azt a célt, amit az előterjesztő helyettes államtitkár úr 2020-ig tartó 
kötelezettségekben megemlített. 

Alapvetően nem az a probléma a jogszabállyal, ami benne van, ezt nagyon 
sokszor lehet hallani sajnos az ellenzéktől, ezért kissé elcsépeltnek és közhelyesnek 
tűnik, hanem az, ami nincs benne. Ez az, amire szerettem volna a felszólalásomban 
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felhívni a figyelmet, hogy nem teremti meg a jogszabály azokat a kötelezettségeket, 
melyek a társadalom szemléletének széles körű átalakításával járna együtt. Ez azért is 
szembetűnő, mert ha rákeresünk; - tehát nemcsak az aktív- meg a passzívházra 
kerestem rá a jogszabályban keresők segítségével, hanem az ismeretterjesztés és 
szemléletformálás szavakra is, márpedig az ismeretterjesztéssel széles körben az az 
európai tapasztalat, hogy a legnagyobb hatásfokú eredményeket lehet elérni. Ezt 
folyamatosan sulykolva egy általános szemléletformálással, tudatformálással a 
fogyasztói magatartások átalakításával lehet elérni.  

Amennyiben az ismeretterjesztés a jogszabály szerint nem előírt kötelezettség, 
és a kormányzatnak nincs olyan feladata, hogy a támogatáspolitikát ez alá rendelje, 
véleményünk szerint nem tudja hatékonyan szolgálni a jogszabály jelen 
kodifikációban vagy ezzel a szövegezéssel azt a célt, amit a címe sugall. Ennek 
megfelelően vannak fenntartásaink a jogszabállyal szemben, és nyilvánvalóan annak 
örülnénk, ha nemcsak egy pipát akarnánk tenni, hogy eleget tettünk, hanem valós 
szándék lenne a kormányzatban ezeknek a céloknak a megvalósítására is.  

Köszönöm szépen a szót.  
 
ELNÖK: Visszaadom az elnöklés feladatait. 
 

(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszönöm szépen. Bencsik János alelnök úrnak adom meg a szót.  

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. Tisztelt 

Bizottság! Az energiahatékonyságról szóló törvényjavaslat részben valóban európai 
uniós kötelezettségnek való megfelelés, de csak egyetlenegy eszköze az 
energiatakarékossági és energiahatékonysági intézkedéseknek, amelyet a kormányzat 
az önkormányzatokkal, illetve a lakossággal és a gazdasági társaságokkal közösen 
kíván megvalósítani, amelynek menetrendjét valójában 4 esztendővel ezelőtt az 
energiahatékonysági cselekvési terv fogalmazott meg. Abban szerepeltek azok a 
megoldások, azok a technológiák is, amelyek ajánlottak a szükséges és előírt 
megtakarítások eléréséhez.  

Ugyanígy ekkor került elfogadásra a megújuló energia cselekvési terv, amely 
lehetőséget biztosít arra, hogy komplex módon, amikor egy épülethez felújítás céljával 
hozzányúlunk, akkor ne csak ne csak energiatakarékossági beavatkozásokra kerüljön 
sor, tehát ne csak építészeti, hanem épületgépészeti beavatkozásokra is sor kerüljön, 
megvizsgálva annak a lehetőségét, hogy megújuló energia előállítására van-e reális 
lehetőség. 

Az energiahatékonyságról szóló törvényjavaslat tulajdonképpen e két 
cselekvési terv számára biztosít keretet és mintegy útmutatást együtt a most megnyíló 
európai uniós források cél- és okszerű felhasználásához, azaz a környezeti- és 
energiahatékonysági operatív programba allokált források mind lakossági célú, mind 
gazdasági, illetve önkormányzati, állami épületeket érintő energiahatékonysági 
beruházásokra történő felhasználásának adja meg a szükséges kereteket.  

Szeretném azt kiemelni, hogy nemcsak a környezeti- és energiahatékonysági 
operatív program tartalmaz forrásokat, elkülönített forrásokat, hanem a gazdasági 
innovációs operatív program is, amely a gazdasági szektor számára teszi elérhetővé a 
technológia működtetéséhez szükséges energia felhasználásának csökkentését. 
Vannak ennek a törvényjavaslatnak hiányosságai, talán a most velünk párhuzamosan 
ülésező Gazdasági bizottság ülésén egy gazdasági bizottsági módosító javaslat ezeket 
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az apró hiányosságokat ki tudja majd küszöbölni. Csak távfűtésről szól a 
törvényjavaslat, de nemcsak Európában, hanem idehaza is elsősorban a Fővárosi 
Távfűtő Művek esetében nemcsak érdemben vizsgálják, hanem már vannak kedvező 
tapasztalatok a távhűtési feladatok végzésére is. 

Egy energiahatékonyságról szóló törvényjavaslatnak mind a két területről 
érdemben kell szólnia, és ezen túlmenően pedig érdemes megvizsgálni, illetve előírni 
törvényben annak a megvizsgálási kötelezettségét, hogy kormányzati, önkormányzati 
tulajdonban lévő épületek energiahatékonysági korszerűsítése során van-e érdemi 
lehetőség arra, hogy a távhőellátásra rá lehessen kapcsolni az adott közösségi 
szolgáltatást végző intézményt annak érdekében, hogy csökkentse a pontszerű 
szennyeződési forrásokat az erősen beépített városi környezetben.  

Elnök úr kritikáját annyiban finomítanám, hogy a tényleges tényszámokat, 
illetve az európai uniós direktívák hazai jogrendszerbe való átültetését elsősorban 
kormányrendeleti szinten kell rögzíteni. Tehát azért vannak azok a rendeletek akár a 
Belügyminisztérium, akár a Miniszterelnökség felügyelete alá vagy hatáskörébe 
utalva, hogy ezeket a számokat ott rögzítsük, és a folyamatosan változó előírásoknak 
megfelelően rugalmasan lehessen aktualizálni és módosítani azokat.  

Végezetül Heringes képviselő asszony panelprogrammal kapcsolatos 
felvetésére annyiban reagálnék, hogy valóban indítottak a baloldali kormányok 
panelprogramokat fedezet nélkül. Fedezet nélkül, képviselő asszony. Épp abban az 
időszakban államtitkárként szolgáltam – a 2010-11-es időszakban – a kormányban, 
amikor konszolidálni kellett a panelprogramot. Üres kasszával elkötelezettséget 
vállalva, nulla költségvetési forrással adták át, és a 2010-2013 közötti időszakban 
kellett megteremteni ennek a finanszírozási lehetőségét elsősorban 
kvótaértékesítésből származó bevételekből. Teszem azt hozzá, hogy egy olyan 
időszakban, amikor éppen a baloldali kormányok – 2008-2010 között – 
elhiteltelenítették Magyarország kvótaértékesítéssel kapcsolatos tevékenységét a 
nemzetközi kvótapiacon.  

Tehát nem elegendő elindítani jónak tűnő vagy jól megalapozott programokat, 
azokhoz a szükséges finanszírozást is biztosítani kell, mert ha ezt nem tesszük meg, 
akkor olyan megalapozatlan várakozásokat keltünk részben az érintett 
célszektorokban – legyen az lakossági, legyen az gazdasági vagy éppen kormányzati 
intézményrendszer -, amelyek teljesíthetetlensége inkább rontja a 
szemléletformálással kapcsolatos elvárásokat, amelyről elnök úr beszélt. 

És ha már említettem a szemléletformálást, akkor tegyük hozzá azt is, hogy 
jelenleg a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban készül az energiahatékonysági, 
energiatakarékossági szemléletformálási cselekvési terv, amelyre egyébként 
országgyűlési határozati kötelezettsége is van a kormányzatnak, igaz, késésben 
vannak. Reményeink szerint ez év tavaszán a kormányzat azt is meg fogja tárgyalni, 
és akkor létrejön ez a keretrendszer. 

Ami pedig a zöldbankot illeti. A Magyar Fejlesztési Banknál, az MFB Investnél 
létrejött az a gazdasági társaság, amely elsősorban a kormányzati és önkormányzati 
középületeknek az energiahatékonysági célzatú felújítását támogatja innovatív 
finanszírozási mechanizmussal, amely nemcsak az európai uniós forrásokat, nemcsak 
a kvótabevételeket, hanem különböző pénzügyi finanszírozási alapok, illetve banki 
hitelek igénybevételével tud teljes kínálati csomagot biztosítani a különböző 
felhasználói szektorok számára. 

Tehát elérkezhetünk egy olyan pontra, amikor összeérnek a korábbi 
kormányzati, illetve országgyűlési döntések mind a különböző finanszírozási 
csomagokkal, mind pedig azokkal a szakmai stratégiai, illetve cselekvési tervi szintű 
anyagokkal, amelyek elfogadásra kerültek korábban, amelyek lehetővé teszik azt, 
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hogy komplexen, finanszírozhatóan és fenntartható módon történjenek meg ezek a 
beavatkozások. 

Összességében pedig azt tudom megállapítani, hogy az energiahatékonyságról 
szóló törvényjavaslat a Határozati Házszabály 44. § (1) bekezdése szerint megfelel az 
előírt jogi és szakmai követelményeknek.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy 

merül-e fel bármi más kérdés vagy hozzászólás. (Jelzésre:) Heringes Anita képviselő 
asszony! 

További kérdések, hozzászólások 

HERINGES ANITA (MSZP): Sok mindent lehet mondani a baloldali 
kormányokra, de 2008-10 között az, hogy közel 300 000 lakóegységnek történt meg a 
felújítása a mi kormányaink működése alatt, ami majdnem 100 000 évente, azt nehéz 
elvitatni. 

Az, hogy a kvótaértékesítés hogy működött. Még az Állami Számvevőszék 
2013-as jelentése alapján is a 2012. évi kvótaeladásban azért nagyot hibázott az 
Orbán-kormány, hiszen annak ellenére, hogy a Fejlesztési Minisztérium akkori 
szakértői eredetileg 7-14 eurót jósoltak, ehhez képest az ajánlatok 9 cégtől 9-10 euró 
egységárra érkeztek meg, majd sikerült 3 euró/egység alatt eladni ezeket. Ezt az 5 
éves kereskedési időszak mély árának lehet mondani.  

Azt gondolom, hogy így nehéz azzal vagdalkozni, hogy a kvótaeladásban az 
előző kormányok bármiben hibáztak volna. Azt gondolom, hogy az Orbán-
kormánynak volt borzalmas a kvótaeladási politikája, és nem lehet elvitatni annak a 
300 000 családnak a lakóházát, ami megújulhatott ebből a pénzből. Éppen ezért azt 
gondolom, hogy tényleg az energiahatékonyságról szóló törvényt most úgy kéne 
kialakítani, hogy normális keretek legyenek, és az embereknek lehetőségük legyen 
bekapcsolódni ebbe a programba. Minden lehetőséget meg kell nekünk adnunk 
ahhoz, hogy legyen lehetőségük bekapcsolódni, de ehhez a pénznek is benne kell 
lennie ebben a programban.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Bencsik János alelnök úr! 
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Képviselő Asszony! 

Minden vagdalkozás nélkül szeretném tényszerűen rögzíteni ismételten, hogy talán 
önnek elkerülte a figyelmét 5-6 esztendővel ezelőtt az, amikor még az európai 
kvótakereskedelmet is felfüggesztették Magyarország kvótaértékesítési gyakorlata 
miatt. 2010-re érkeztünk egy ilyen fordulóponthoz, amikor valóban konszolidálni 
kellett a kvótaalapot, és konszolidálni kellett Magyarország hitelességét is a 
nemzetközi kvótapiacon. 

Olyan megfeleltetéseknek kellett eleget tennünk, amelyek időigényesek voltak, 
és közben valóban, ahogy ön is említi, a kvótapiacon jelentős mértékű áresés 
következett be. De azt azért szögezzük le, hogy mindez annak volt köszönhető, hogy 
Magyarország számára ellehetetlenült az európai piacokon történő kvótaértékesítés, 
és éppen a magyar gyakorlat – ez a Bajnai-kormány időszakára esett – arra késztette 
az európai döntéshozókat is, hogy még az európai kvótatőzsdét is fel kellett 
függeszteni. 

Arról pedig ne is beszéljünk, amit az Állami Számvevőszék is megállapított, 
hogy a kvótaértékesítésből származó bevételeket nem energiahatékonysági és 
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megújulóenergia-kapacitás fejlesztésére fordította a baloldali kormányzat, hanem a 
költségvetés lyukainak foltozására, amivel kapcsolatosan Szabó Imre, akkori 
környezetvédelmi miniszter is meglehetősen kemény kritikával illette a saját 
kormányát. 

Ami pedig a százezres nagyságrendű panelkorszerűsítésre vonatkozik, még 
egyszer rögzítem: annak a túlnyomó részét, több mint felét úgy indította el 2009-ben 
a baloldali kormányzat, hogy ahhoz egyetlenegy forint bevételi forrást nem kapcsolt. 
Ezeknek a kötelezettségeknek a 2010-14 közötti kormányzatnak kellett eleget tennie 
úgy, hogy arra részben kvótaértékesítésből, részben pedig más költségvetési források 
átcsoportosításából lett meg a több mint 20 milliárd forintos fedezet. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak érdekességképpen hadd mondjam el, hogy 

egy kicsit a kvótakereskedelem irányába is elment a párbeszéd, hogy milyen furcsa ez, 
hogy arról beszélünk, hogy mennyiért adjuk el a kvótát. A holnapi nap folyamán lesz a 
Föld napja, ami pont a globális felelősségvállalásról szólna, és ha a kormányok 
pártoktól vagy kormányzati szinttől függetlenül komolyan gondolnák a globális 
felelősségvállalást, akkor valószínűleg nem azon gondolkoznának, hogy miért ne 
adják el a kvótákat, mert azzal, hogy eladjuk, és máshol keletkezik kibocsátás, nem 
járulunk hozzá a globális környezeti állapot javulásához. Tehát minden bizonnyal a 
környezettudatos magatartás az lenne, ha ezek értékesítéséből nem a pénzbevételre 
törekednénk, hanem a globális környezetszennyezés csökkentésére. De ez nyilván 
csak egy elvadult zöld környezetvédelmi vélemény, hogy milyen jó is lenne, ha ezt 
megtartanánk.  

Megkérdezem a vita ezen szakaszában, hogy a bizottság tagjai részéről merül-e 
még föl kérdés vagy hozzászólás. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, mielőtt 
megadnám a lehetőséget reakcióra Hevesi Zoltán Ajtony helyettes államtitkár úrnak 
és munkatársának, még annyit hadd mondjak el, hogy néha jönnek elénk olyan 
jogszabályok, amelyek kiemelkedő disznóságot tartalmaznak, mint például ez a 
nemzeti parki vagyonkezelési jogszabály, a saját véleményem szerint. 

Ez a jogszabály gyakorlatilag annyira üres intézkedésileg, hogy akár lehet az 
alkalmazása jó. Már régen tudjuk azt, hogy nem az a lényeg, hogy miből épült egy 
templom, hanem az, hogy hogy imádkoznak benne. Ebből adódóan ez a jogszabály 
megteremti a lehetőséget a kormánynak arra, hogy sok-sok hasznos dolgot csináljon. 
Nyilvánvalóan az ellenzék hiányolja, hogy ezek a kötelezettségek nincsenek benne 
biztosítékként, hogy meg is csinálja ezeket, de alapvetően a végrehajtás minősége 
fogja eldönteni azt, hogy ez egy jó jogszabály lesz vagy sem.  

Megadnám a szót a helyettes államtitkár úrnak, illetve munkatársának, hogy 
ha gondolják, bármelyik felvetésre reagáljanak.  

Köszönöm szépen. 

Válaszok 

HEVESI ZOLTÁN AJTONY helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium): Köszönjük a szót, elnök úr. Az elhangzottakra próbálnék reagálni, ha 
megengedi. 

Egyrészt örülünk, hogy elnök úr úgy látja, hogy alkalmas lesz még egy olyan 
jogszabálycsomag kidolgozására ez a törvényjavaslat, amely segíti az 
energiahatékonysági céljaink elérését. Biztosíthatom, hogy mind a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium, mind pedig a kormány eltökélt abban, hogy ezeket a célokat 
teljesítse, és köszönöm alelnök úrnak, hogy említette azt a rendszert, amivel mi ezt 
biztosítani kívánjuk majd. Tehát először egy cselekvési tervet kell majd a kormánynak 
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elfogadni, és a cselekvési terv alapján pedig végrehajtási rendelet szintjén kell 
szabályozni ahhoz, hogy megkapjuk azokat a garanciákat, amelyekkel majd ezek a 
célok teljesíthetővé és megkövetelhetővé válnak. 

Támogatási rendszereinkkel kapcsolatban: úgy gondolom – ha a 
panelprogramra reflektálhatok röviden –, hogy elindítottunk 2014 szeptemberében 
egy „Otthon melege” programot. Ebben az „Otthon melege” programban nem 
kizárólag a panelépületekre koncentrálunk, bár azokat is támogatjuk a társasházak 
energetikai felújítása során, hanem egyéb más energiahatékonysági intézkedéseket is 
tudunk támogatni a lakosság részére. 

Ilyen volumenű támogatás lakossági energiahatékonysági programok 
keretében nem történt az elmúlt években. Ezt az „Otthon melege” program során 
hangsúlyozzuk, mindig, hogy ez elindult: mind a háztartási nagygépek cseréje, mind a 
nyílászárócsere, mind a kazáncsere, mind pedig a társasházak energetikai 
felújításának programját folytatni szeretnénk, tehát abban az esetben, ha a források 
kimerülnek, ezek a konstrukciók nem bezárásra kerülnek, hanem felfüggesztésre, és 
újabb forrás rendelkezésre állásánál természetesen ezeket a programokat folytatni 
fogjuk.  

Eddig 40 000 család érintett az „Otthon melege” program kapcsán. Azzal 
kapcsolatban, hogy hogyan finanszírozzuk ezeket a rendszereket, meg kell 
említenünk, hogy a panelprogrammal szemben itt már egy markáns, 50 százalékos  
támogatási intenzitást biztosítunk, és ezzel nemcsak az áfaközeli értéket próbáljuk 
meg finanszírozni, hanem egy jóval magasabbat; és úgy látjuk, hogy ez egy olyan 
attraktív konstrukció lett; például a kazáncsereprogram kapcsán ez a 627 millió – ha 
jól emlékszem, annyi volt a keret – körülbelül 2 óra alatt fogyott el, de az összes 
konstrukció kapcsán is elmondható, hogy 1-2 nap alatt elfogytak ezek a források. Ez is 
mutatja azt, hogy milyen hiány volt a lakossági programok terén.  

A KEHOP-pal kapcsolatban és az egyéb operatív programokat megemlítve 
elmondhatjuk, hogy a Bizottságnál sikerült elérnünk, hogy KEHOP-ból – és ez 
nóvum, mert a KEOP-ból a 2007-14-es időszakban nem lehetett támogatni lakossági 
energiahatékonysági programokat – most sikerült ezt úgy letárgyalnunk a 
Bizottsággal, hogy most már lehet. Tehát ez egy nóvum. Nemcsak hazai forrásokból 
fogunk lakosságot és lakossági energiahatékonysági programokat támogatni, de 
KEHOP-ból is.  

Alelnök úr említette, hogy ezentúl a GINOP-ban is rendelkezésre állnak kkv-k 
számára energiahatékonyságot, megújuló energiát támogató konstrukciók, sőt, a 
VEKOP-ból is, tehát 3 operatív programon keresztül fogjuk támogatni az 
energiahatékonyságot, illetve a megújuló energiák elterjedését. 

Hogy volumenben ez mit jelent? Ezekben az operatív programokban summa 
750 milliárd körüli érték az, amiből tudjuk támogatni ezeket a programokat. Ennek a 
750-nek egyébként jó része az a pénzügyi eszköz, ami a GINOP-ában áll 
rendelkezésre, és amelyen keresztül majd a zöldbank koncepcióján keresztül fogjuk 
finanszírozni ezeknek a programoknak az önerejét.  

Úgy gondolom, hogy a pénzügyi lába is biztosított lesz a jövőben ezeknek a 
programoknak, és ez biztosítja majd azt, hogy ezeknek a forrásoknak a felhasználása 
gördülékeny legyen és minél gyorsabban megtörténjen. Ezáltal az 
energiahatékonysági célszámainkat minél gyorsabb ütemben fogjuk tudni elérni.  

Még egy mondat. A szemléletformálást – elnök úrral egyetértve – nagyon 
fontosnak tartjuk. Az irányelv is tartalmaz arra passzusokat, hogy ezt milyen módon 
kell megtenni, de úgy gondoljuk, hogy ezen túlmenően is kívánunk olyan 
szemléletformáló programokat megvalósítani mind hazai forrásból, mind pedig az 
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operatív programokon keresztül, amivel a már megszületett fejlesztések eredményét a 
lakosság, illetve a támogatottak jól fel fogják tudni használni.  

Köszönöm szépen a szót. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak az összefoglalóját. 

Megkérdezem még, hogy bármi az elhangzottakkal kapcsolatban merül-e fel. (Nincs 
jelzés.) Amennyiben nem, a részletes vita ezen szakaszát lezárom, és ezzel áttérnénk a 
részletes vita második szakaszára a házszabálynak megfelelően, illetve a benyújtott 
módosító javaslatok megvitatására, illetve bizottsági módosító javaslat esetleges 
benyújtására, ha készül ezzel kapcsolatban javaslata a bizottságnak. Kérem majd az 
előterjesztőt, hogy a módosító indítvánnyal kapcsolatban jelezni szíveskedjen, hogy a 
tárca álláspontját vagy a kormány álláspontját képviseli-e.  

Az összes módosító indítvány – külön nagy fájdalmam, hogy Németh Szilárd 
nem tisztelt meg bennünket, hogy mi tárgyalhassuk azt a néhányat, amit benyújtott, 
de túllépünk ezen, és az egyedüli, amit a bizottságunk kért, dr. Széll Bernadett 
képviselő asszony nyújtotta be, aki pluszkötelezettség, illetve szigorítási javaslatában 
élt egy módosító indítvánnyal. 

Az összes módosító közül a 11. pontban található ennek az indítványnak a 
szövegezése. Kérdezem a helyettes államtitkár urat és munkatársát, hogy mi a tárca 
vagy a kormány álláspontja a módosító indítvánnyal kapcsolatban. 

 
HEVESI ZOLTÁN AJTONY helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium): Nem támogatjuk a módosító javaslatot, az indok pedig elég egyszerű.  
A képviselő asszony egy olyan módosító javaslatot tett, amely alapvetően, 

koncepcionálisan kérdőjelezi meg ennek a törvényjavaslat-csomagnak a mibenlétét, 
hiszen az irányelv két eszközt biztosít az energiahatékonysági célok elérésére. 
Egyrészt egy önkéntes, alternatív szakmapolitikai eszközökön keresztül történő 
megoldás az egyik dolog, a másik pedig, amikor egy kötelezetti rendszerre terheljük rá 
ennek a kötelezettségnek a teljesítését. 

Mi úgy látjuk, hogy az a biztosítéka annak, hogy a végfogyasztóknál ne 
jelentkezzen ez a kötelezettség pluszteherként, ha nem egy kötelezettségi rendszert 
építünk ki, és nem arra kötelezzük törvényben az érintetteket, hanem ha alternatív 
szakmapolitikai eszközökkel élve, illetve mind a hazai források felhasználását 
mérlegelve, mind pedig az operatív programok adta lehetőséget mérlegelve ezeknek a 
hozadékait összeadva érjük el ezt a célt. Ezért nem támogatjuk ezt a javaslatot. 

 
ELNÖK: Helyettes államtitkár úr, legyen szíves megmondani nekünk,  hogy  a 

tárca vagy a kormány álláspontját közölte most! 
 
HEVESI ZOLTÁN AJTONY helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium): Tárcaálláspontot. 
 
ELNÖK: A szaktárca álláspontját közölte. Köszönöm szépen. A házszabály 

miatt ezt indokolt rögzítenünk.  
Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy a módosító javaslattal kapcsolatban 

bármilyen kérdés, észrevétel van-e. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor 
ígérve, hogy nagyon rövid leszek, egy pillanatra átadnám alelnök úrnak az ülés 
vezetését, hogy frakciótársam véleményét elmondjam.  

 
(Az ülés vezetését Bencsik János, a bizottság alelnöke veszi át.) 
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BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Elnök úré a szó. 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Szerettem 

volna hangsúlyozni, hogy a frakciónk álláspontját képviselem jelen pillanatban.  
Dr. Szél Bernadett képviselő asszony foglalkozik számos energetikai kérdéssel 

a frakciónkban. Az ő személyes véleménye az volt ebben az ügyben a frakciónkat 
képviselve, hogy az jelentene megfelelő hátteret és biztosítékokat a jogszabály 
végrehajtásának szándékaihoz, amennyiben a módosító indítvány szövegezése 
alapján ez a módosító elfogadható lenne; szerette volna, miután ellenzéki képviselő, 
alapvetően némi bizalmatlansággal van a kormány végrehajtási szándékaival 
kapcsolatban, ha ez a plusz biztosíték beépülhet. Ebben a szemléletben fogalmazódott 
meg ez a kiegészítés, és kértük a frakció nevében a bizottság tagjaitól ennek a 
módosítónak az elfogadását.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Az elnökléssel járó feladatokat visszaadom.  
 

(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy bármi más kérdés van-e. (Senki sem 
jelentkezik.) Abban az esetben, amennyiben nincs, megkérdezem, hogy a bizottság 
kíván-e vagy jelezze, ha a bizottság szeretne saját módosítóval élni. (Nincs jelzés.)  

Amennyiben nincs, akkor a módosító indítványok közül a 11. pontban dr. Szél 
Bernadett képviselő által benyújtott módosítóról szavazunk. Kérem a bizottság 
tagjait, hogy aki a módosító indítvány elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 
(Szavazás.) Kettő. Aki ellenzi, kérem, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Hat.  

Megállapítom, hogy 2 igen szavazattal, 6 ellenszavazat mellett elvetettük.  
Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottságunk dönt 

elsőként is a részletes vita lezárásáról. Kérdezem, hogy lezárhatom-e a részletes vitát. 
Kérem, hogy aki támogatja, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
egyhangú.  

Illetve döntenünk kell a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. Kérem, hogy aki ezzel kapcsolatos jelentés elfogadását és benyújtását 
támogatja, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Hat igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Kettő.  

Köszönöm szépen. Ezzel a bizottság tagjainak kisebbségi véleményt van 
módjuk közölni, illetve a házszabály 117. §-ának (1) bekezdése alapján van mód arra 
is, hogy a bizottsági véleményt valaki az Országgyűlés előtt képviselje. (Jelzésre:) 
Bencsik János alelnök úr.  

Kérdezem a bizottságot, hogy Bencsik János alelnök úr számára a többségi 
vélemény elmondására a felhatalmazást megadja-e. Kérem, aki támogatja, 
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag támogattuk. 

Heringes Anita képviselő asszony és jómagam fogalmaztunk meg 
ellenérzéseket a jogszabállyal kapcsolatban. Kérem, hogy a jegyzőkönyvben 
mindkettőnk legyen rögzítve, és későbbi egyeztetés alapján fogjuk a Házat az 
időfelosztásról értesíteni.  

Ezúton tisztelettel megköszönöm a minisztérium munkatársainak a részvételt 
és helyettes államtitkár úrnak a ránk szánt idejét. Ezzel a napirendi pontot lezárom. 
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Egyebek 

Az „Egyebek” között szeretném tájékoztatni a bizottság tagjait, hogy április 27-
én, hétfőn délelőtt várható a következő bizottsági ülésünk, amikor a 
Miniszterelnökség, illetve a Földművelésügyi Minisztérium munkatársai jelezték, 
hogy esetleg alkalmas lehet nekik az, hogy az Illatos úti vegyi lerakatról valamilyen 
szintű tájékoztatást kapjon a bizottság. Ez mindenképpen előttünk lesz, illetve 
érkezetek olyan beadványok a parlament informatikai hálózatára, amellyel 
kapcsolatos csatlakozásokat meg lehet vitatni. Kérem a bizottság tagjait, hogy esetleg 
nézzék meg, hogy mely jogszabályokhoz történő csatlakozást terjesszem elő. 

Megérkezett a válasz a romániai partnerbizottságunktól Verespatak ügyében. 
Január végén írtunk nekik levelet. Egyetértenek az együttműködés fontosságával, de 
azt kérik, hogy a tervezett találkozót a román fél leterheltsége miatt egy későbbi 
időpontban tartsuk meg. Nagy eséllyel csak annyit tudok tenni, hogy tudomásul 
vesszük ezen kérését. 

Az országgyűlési törvény 41. §-a szerint a miniszter feladatköre szerinti 
hatáskörrel rendelkező bizottságnak évente meg kell hallgatnia az érintett 
minisztereket. A kinevezés előtt meghallgatott miniszterekre automatikusan 
érvényes. Már kiment a felkérés Seszták Miklós miniszter úr és Fazekas Sándor 
miniszter úr felé. Mindketten azzal a kéréssel fordultak hozzám, hogy ha lehet, akkor 
az őszi ülésszakon történjen. 

Elnézést kérek a bizottságtól, nem akartam antidemokratikus lenni, de azt 
mondtam, hogy szerintem ennek semmi akadálya nincs, és ráér ez ősszel. Nem 
akartam mindenáron ezt napirendre tűzni. 

Ezenkívül viszont kezdeményezni fogom Lázár János miniszter úr 
meghallgatását is, tekintetbe véve, hogy a környezetvédelmi hatóságok teljes 
feladatkörét a kormányhivatalokon keresztül ő vett át, illetve majd a bizottság 
ügyében fogok arról konzultálni a tagokkal, hogy Pintér belügyminiszter urat a 
vízügyek és a katasztrófavédelem ellátása miatt szintén indokolt-e, hogy meghívjuk 
bizottságunkhoz. Amennyiben lesz erre támogatást, akkor ezt is megteszem. 

Kérdezem a bizottság jelen lévő tagjait, hogy van-e bármi más az „Egyebek” 
keretében. (Nincs jelzés.)  

Amennyiben nincs, megköszönöm mindenkinek a részvételt, kedves 
vendégeinknek az érdeklődést, a bizottsági ülést lezárom. További jó napot és jó 
munkát kívánok mindannyiuknak.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 50 perc.) 

 
 
 
 

 
 
 

Bencsik János 
        a bizottság alelnöke 

 
 
 
 Sallai R. Benedek  

a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta 


