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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 08 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, és tisztelettel elnézést kérek a pár perces 
csúszásért. Mindenkinek szép napot és szép tavaszi időt kívánok! A március 21-ei 
Fenntartható fejlődés bizottságának ülését megnyitom.  

Megállapítom, hogy a bizottság szavazatképes, ugyanis Bartos Mónika 
képviselő asszony jelezte a távolmaradását, és Bencsik János alelnök urat kérte meg a 
helyettesítésre, illetve Simonka György képviselő úr is jelezte a távolmaradását, és dr. 
Turi-Kovács alelnök urat kérte meg a helyettesítésre, és így szavazatképesek vagyunk. 

A mai nap folyamán négy napirend kerülne megtárgyalásra. Első napirendi 
pontként az Európai Parlament és a Tanács 2083/87/EK-irányelvének a 
költséghatékony kibocsátáscsökkentés és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
technológiákba történő beruházások növelése érdekében történő módosítására 
vonatkozó egyeztetési eljárást kell lefolytatnunk. A bizottsági vélemény kialakítását a 
Házszabály 140. §-ának (4) bekezdése alapján kell, hogy megvalósítsuk. 

Ugyanebben az eljárásban, ugyanezen házszabályi felhatalmazás alapján az 
Európai Parlament és a Tanács rendeletét kell egyeztetési eljárásban megvitatnunk, 
az energiahatékonyságot jelölő címkézés keretének meghatározásáról és a 
2010/30/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről.  

Harmadik napirendi pontként a bizottság 2016. évi tavaszi ülésszakára 
vonatkozó munkatevének megvitatására és elfogadására kerülne sor. Negyedik 
napirendi pontként pedig az egyebek következne, amelyben két dologról célzottan 
már bizonyosan tudunk. Az egyik az állatvédelemmel kapcsolatos elnöki beszámoló; a 
másik pedig: a glifozát nevezetű növényvédőszer magyarországi alkalmazásával 
kapcsolatos európai engedélyezési jövőképről kell pár szót váltanunk. És bocsánat, 
látom, hogy egy harmadik témáról is szót kell váltanunk, ez pedig az erdőtörvény 
koncepciója, hiszen foglalkoznunk kell vele, hogy ez miként fog a bizottság előtt 
megjelenni és hogyan tárgyaljuk. 

Tisztelettel érdeklődöm a bizottság tagjainál, hogy a napirendre van-e bármi 
más javaslat. (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. Amennyiben 
vélemény sincs, abban az esetben kérem, hogy szavazzunk a napirendről. Kérem, 
hogy aki a napirendet elfogadja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm, 
egyhangú. 

EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - Az Európai Parlament és a Tanács 
irányelve a 2003/87/EK irányelvnek a költséghatékony 
kibocsátáscsökkentés és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
technológiákba történő beruházások növelése érdekében történő 
módosításáról    
(Bizottsági vélemény kialakítása a HHSZ 140. § (4) bekezdése 
alapján) 

Az első napirendi ponthoz a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről nagy 
tisztelettel köszöntöm dr. Makai Martina helyettes államtitkár asszonyt és Lukács 
Ákos főosztályvezető urat. Kérem, hogy a megtárgyalást segítendő felvezetőjüket 
megtartani szíveskedjenek! (Varga Gábor megérkezik a bizottság ülésére.) 
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Dr. Makai Martina tájékoztatója 

DR. MAKAI MARTINA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Én is üdvözlöm a bizottság tagjait. A 
napirenddel kapcsolatosan az Európai Bizottság javaslata 2015. július 15-én került 
közzétételre. A javaslat főbb elemei kilenc pontban foglalhatók össze.  

A javaslat első eleme a lineáris csökkentési faktorra vonatkozó változás, amely 
a 2030-as célok elérése érdekében a lineáris csökkentési faktort 2021-től a jelenlegi 
1,74 százalékról 2,2 százalékra emeli.  

A második pontja a javaslatnak az aukciós egységek megosztására vonatkozó 
javaslat a tagállamok között. Ennek öt eleme van. Az első eleme az, hogy 2021-től a 
tagállamok által aukcionált egységek és a modernizációs alap egységeinek részarányát 
57 százalékon fogják rögzíteni, ami megegyezik a jelenlegi időszakkal. A második, 
hogy a jelenlegi periódusban az árverés útján értékesített kvóták 88 százalékát fel 
fogják emelni 90 százalékra.  

A harmadik változás az aukciós egységek vonatkozásában, hogy az 
aukcionálandó kvóták 10 százalékát továbbra is az uniós átlag 90 százalékát el nem 
értő GDP-vel rendelkező országok között fogják felosztani. Ez Magyarország 
vonatkozásában a javaslat 1. melléklete szerint 28 százalék. A változás, hogy kikerül a 
listáról Svédország, Luxemburg, Belgium és Horvátország. 

Meg fog szűnni az a jelenlegi szabály, mely szerint az árverezett kvóták 2 
százalékát azon tagállamok között kell kiosztani, amelyek üvegházhatásúgáz-
kibocsátása 2005-ben legalább 20 százalékkal alacsonyabb volt, mint a kiotói 
jegyzőkönyv alapján rájuk vonatkozó bázisév. És az ötödik megjegyeznivaló az 
aukciós egységek vonatkozásában, hogy a korábbi periódusokban kibocsátott kvóták a 
későbbiekben is érvényesek lesznek.  

A javaslat harmadik eleme az aukciós bevételek felhasználása, ami a jelenlegi 
listát kiegészíti három újabb céllal, vagyis az aukciós bevételek korlátozottan 
felhasználható 50 százalékát a továbbiakban lehet fordítani közvetlen költségek 
kompenzációjára, a sebezhető országok klímafinanszírozására, illetve a 
dekarbonizáció folytán átrendeződő munkaerőpiac miatt szükségessé váló 
szakképzésre, illetve a munkaerő reallokációjának támogatására.  

A javaslat negyedik eleme az ingyenes kiosztás a szénszivárgás megelőzésére. 
Így lehetőség marad arra, hogy a szénszivárgás kockázatának kitett ágazatok továbbra 
is százszázalékos ingyeneskvóta-kiosztásban részesülhetnek. A változás a benchmark 
rendszerre fog vonatkozni, amely alapján meghatározzák ezeket az ágazatokat.  

Továbbra is megmaradnak azok, akik részben át tudják hárítani a 
karbonköltségeiket. Ők 30 százalékos ingyenes kvótát fognak kapni. A szénszivárgás 
kockázata szerinti terméklistát a Bizottságnak 2019. december 31-ig kell majd 
elkészíteni az utolsó három év adatai alapján, és ezután a lista a periódus végéig nem, 
vagy csak kvalitatív értékelés alapján lesz módosítható.  

Az indikatív karbonköltségeket a tagállamok kompenzálhatják, de ez továbbra 
sem válik kötelezővé. Ahogy mondtam, meg fog változni a szénszivárgási listára 
kerülés kritériumának a számítási módja, amibe a kvótaár már nem fog beletartozni, 
és a kvalitatív értékelés rendszere megmarad, de változni fog a javaslat szerint. Két 
kiosztási időszak lesz, az egyik 2021-25 között, a második pedig 2026-30 között.  

A benchmarkok frissítése, valamint az egyes létesítményeknek kiosztott 
ingyenes kvóták mennyiségét szintén meghatározó termelési ágazatok frissítése 2021-
26-ig, illetve 2026-tól ötéves ciklusokra fog vonatkozni, a köztes években pedig 
változatlan marad.  
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A javaslat ötödik eleme, az újbelépő-tartalék a NER-re vonatkozik, amely 2021 
után továbbra is biztosítja az ingyenes kvóták lehetőségét az új belépőknek, illetve 
azoknak, akik a termelésüket szignifikáns mértékben növelik. A NER a harmadik 
kereskedési időszak során ki nem osztott, illetve a piaci stabilizációs tartalékba 
helyezendő ingyenes egységek egy részéből fog létrejönni, illetve 2021-től a ki nem 
osztott egységek minden évben a NER-be kerülnek.  

A javaslat hatodik eleme az Innovációs Alap, amely 400 millió egység 
elkülönítésére vonatkozik, ahol az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákat 
projektszinten támogatják 60 százalékos támogatási intenzitással, továbbá 50 millió 
ki nem osztott egységet innovatív projektekre lehet majd fordítani 2021-től. 
(Manninger Jenő megérkezik a bizottság ülésére.)  

A hetedik elem a Modernizációs Alap, amely a teljes EUA-mennyiség 2 
százalékát jelentené, de ezt az aukciós mennyiségekből kell levonni. 
Kedvezményezettek a Modernizációs Alapra azok a tagállamok lehetnek, amelyeknek 
az egy főre jutó GDP-jük az uniós átlag 60 százaléka alatt marad. A javaslat szerint az 
alapot egy investment board, illetve egy management committee irányítaná, tagjai 
lennének az uniós tagállamok, elnökét a Bizottság adná, illetve a kedvezményezett 
tagállamoknak jelentéstételei kötelezettségük lenne a management committee felé a 
megvalósított projektekről. A javaslat szerint Magyarország a Modernizációs Alapból 
7,12 százalékos mértékben részesülne. A Bizottság a Modernizációs Alap 
részletszabályait delegált jogi aktusban kívánja rögzíteni. (Varga Gábor megérkezik a 
bizottság ülésére.) 

A javaslat nyolcadik eleme a 10c derogáció, amely folytatását jelentené a 
jelenlegi szabályozásnak, vagyis azon tagállamok, amelyeknek 2013-an az egy főre 
jutó GDP-je nem éri az uniós átlag 60 százalékát, jogosultak átmenetileg ingyenes 
kiosztási egységekben részesíteni a villamosenergia-ellátást szolgáló létesítményeket, 
azok korszerűsítése érdekében. A 10c derogáció szerinti ingyenes kiosztási egységeket 
is le kell vonni a tagállamok aukciós egységeiből, és amennyiben a tagállamok élni 
kívánnak az ilyen kiosztás lehetőségével, akkor 2019. június 30-ig kell egy nemzeti 
kerettervet közzétenniük, amelyben a versenytárgyalások folyamatának, illetve a 
kiválasztási kritériumoknak a bemutatását kell megtenniük és megküldeniük a 
Bizottság felé. A 10 millió euró alatti projektek esetében ugyanezt a listát csak 
elkészíteniük kell, és ugyanezen határidőig megküldeni a Bizottság felé.  

A javaslat kilencedik és egyben utolsó eleme a kis kibocsátókra vonatkozik, 
amelyek a hatályos szabályt fenntartva továbbra is kihagyhatók maradnak az ETS 
hatálya alól a tagállam döntésétől függően.  

A tervezet elfogadásának menetrendje úgy néz ki, hogy a 2015. október 26-ai 
Környezetvédelmi Tanácson orientációs vitát folytattak a miniszterek, illetve a V4+2 
formációban közös nyilatkozatot fogadtak el, amelyben a javaslattal kapcsolatos 
alapvető elveket rögzítik. A holland elnökség tájékoztatója alapján 2016 első 
félévében ez a tárgyalási folyamat folytatódni fog, de nem kerül lezárásra. A holland 
elnökségnek az az alapvető célja, hogy megismerje a tagállamok álláspontját. A 
Környezetvédelmi Tanács június 20-ai ülésén várhatóan politikai vitát folytatnak a 
miniszterek a kérdésről, és döntésre legkorábban 2016 végén, illetve 2017 első 
félévében kerülhet sor.  

A magyar kormány általános álláspontja a javaslattal kapcsolatban. 
Véleményünk szerint az ETS a 2030-as klímapolitikai célok teljesítésének egyik 
fontos eszköze, és a hatékony működését biztosítani kell 2020 után is. Ugyanakkor 
nagyon fontos, hogy koherencia legyen az Európa Tanács 2014. október 23-24-ei 
következtetéseiben, annak érdekében, hogy elkerüljük az összeütközést a klíma-, 
illetve az iparpolitika között. 
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Nagyon fontos a kormány álláspontja szerint, hogy a vállalatok 
versenyképességének fenntartása érdekében a szabályoknak átláthatóaknak, 
egyszerűeknek kell lenniük, és az adminisztratív terhek csökkentését várnánk a 
javaslattól, illetve a felülvizsgálattól. 

Nagyon fontos, hogy a tagállamoknak továbbra is rendelkezniük kell azzal a 
szuverén joggal, hogy saját energiapolitikájukat meghatározzák, vagyis megválasszák 
azokat a projekteket és finanszírozási formákat, amelyek a saját helyzetüknek 
leginkább megfelelnek.  

Alapelvként kell rögzíteni, hogy a tagállamokra van bízva, ahogy most is, a 
jövőben, hogy felhasználhassák az ETS-ből származó, 50 százalékban zöldítésre 
fordítandó bevételeken felüli összegeket is. Üdvözöljük a javaslatnak a jelenlegi 
mérsékelt megközelítését. Üdvözöljük azt, hogy továbbra is kivehetők lesznek a kis 
kibocsátók, illetve hogy a fel nem használt kvóták a későbbi periódusokban is 
érvényesek maradnak. 

És végül megjegyezzük, hogy a decemberi párizsi COP21 konferencia 
eredményeit, illetve a párizsi megállapodást a felülvizsgálat során figyelembe kell 
venni az ETS kialakításánál. Köszönöm. 
 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm a helyettes államtitkár asszonynak az 
irányelvtervezet részletes bemutatását. Helyettes államtitkár asszony, hogyha 
megengedi, megkérdezem, írásban kiküldésre került a Fenntartható fejlődés bizottság 
többségi kormánypárti javaslata, ismeri-e ezt a tervezetet? (Dr. Makai Martina 
bólint.) Igen, ismeri. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kéri-e valaki ennek a részletes bemutatását, 
vagy pedig mindenki meg tudta nézni előzetesen a többségi véleménytervezetet. 
(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben mindenki ismeri, ennek tükrében nyitom meg a 
vitát, annak az ismétlésnek az elkerülési szándékával, amiket korábban kiküldtünk. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki kíván az irányelv-tervezethez hozzászólni. 
(Jelzésre.) Kepli Lajos képviselő úr! 

Kérdések, hozzászólások 

KEPLI LAJOS (Jobbik): Csak rövid kérdésem lenne. Az ETS-ből származó 
bevételekkel kapcsolatban az anyagban megemlítésre kerül kormányzati álláspont 
címszó alatt, hogy az ETS-ből, az emissziókereskedelmi rendszerből származó, 50 
százalékban zöldítésre fordítandó bevételeken felüli bevételek felhasználásának 
rugalmasságát meg kell őrizni, amivel alapvetően egyet tudunk érteni. A kérdés az, 
hogy egyrészt a közelmúlt kapcsán mik a tapasztalatok, van-e valamiféle adat, hogy 
egyrészt a zöldítésre fordítandó 50 százalék, másrészt meg az a feletti összeg mire lett 
fordítva. Itt főleg az érdekelne, hogy az 50 százalék feletti összeg is a klímavédelmi, 
emissziócsökkentési célokat szolgálja, vagy pedig egyszerűen a költségvetés egy tétele 
a bevételi oldalán. Köszönöm. 
 

ELNÖK: Köszönöm szépen a kérdést. Megkérdezem, hogy további kérdés, 
hozzászólás van-e. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs ilyen, ebben az esetben 
megkérném Bencsik János alelnök urat, hogy vegye át az elnöklést, hogy szót tudjak 
kérni. 
 

BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sallai 
elnök úré a szó! 
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SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Ezúton tisztelettel köszönöm 
a kormány irányelv-bemutatását és az előterjesztést. A céljaival alapvetően nagyon 
könnyű egyetérteni, sőt azt mondhatjuk, hogy ez nagyjából már egy elkésett 
irányelvtervezet, hiszen nemcsak 2015 volt a NASA szerint rekordév, hanem 2016 
februárjában 16 fokkal melegebb volt a sarkvidékeken, mint amit korábban 
legmelegebbet mértek - ez is rekordnak számít. Tehát ez nagyjából azon egyenes ági 
következménye az irányelvtervezet szükségességének, hogy nincs érdemi globális 
előrelépés ezekben a témákban.  

Nekem személy szerint nagyon szomorú megállapítás volt 2015 márciusában, 
hogy a párizsi megállapodás és határozat a korábbi tervezetektől eltérően semmiféle 
konkrét, számszerű utalást nem tartalmazott a globális kibocsátástervezés 
csökkentésére, és így én nem tudom sikerként elkönyvelni a párizsi konferenciát, 
hiszen azon globális célkitűzések, amelyek alapvetően szükségesek lennének minden 
egyes nemzet érdekének megfelelően a globális ökoszisztéma fenntartásához 
szükséges gazdasági átalakulásokhoz, tehát konkrétan akár a szén-dioxid-kibocsátás 
mértékének csökkentésére, nem tudtak igazából megvalósulni.  

Annyiból zseniális, nagyon-nagyon jó és dicsérendő az Európai Unió azon 
célkitűzése, hogy egy irányelvben 2030-ig konkrét, végrehajtandó célkitűzéseket 
kíván megfogalmazni, és ehhez igazít is eszközrendszert, de nyilvánvalóan mindig az 
a kérdés, és a puding próbája az evés, hogy mi lesz ebből. Alapvetően ismerünk azért 
jó néhány olyan európai uniós irányelvet, aminek a megvalósítására soha nem is volt 
igazi európai uniós szándék, és minden további nélkül elfogadja az Unió, hogy 
kötelezettségszegési eljárások induljanak különböző tagállamokkal szemben. Vannak 
olyan irányelvek, egyébként pont a természetvédelem területéről, ahol jóformán a 
nemzeti hatáskör határozza meg annak a hatékonyságát, hogy mennyire lesz 
eredményes, és míg az egyik tagállam példásan teljesít, a másik a minimumot, a 
harmadik pedig jóformán semmit.  

Tehát itt nyilvánvalóan az lesz a fontos, hogy Magyarország az irányelv 
végrehajtása során mennyire következetesen tud kiállni az Európai Unióban azért, 
hogy valamennyi tagállam megpróbálja ezeket a kibocsátási mértékeket csökkenteni.  

És ugyanígy nyilvánvalóan nagyon-nagyon fontos az, hogy a megújuló 
energiaforrások részarányának legalább 27 százalékra történő emelése az Európai 
Unió teljes energiafogyasztásában miként fog tudni megvalósulni, és meglesz-e ennek 
az esélye, például Magyarország esetében, ahol az energiafejlesztési források jelentős 
mértéke, tehát a túlnyomó többsége azoknak, amiket erre tudunk fordítani, teljesen 
ellentétes irányba mennek el, tehát nem egy fenntartható, hosszú távon 
energiahatékony és jó rendszerre, hanem egy centralizált, környezetbiztonsági 
szempontból kevésbé elfogadható rendszerre.  

És a módosítást úgy kell elfogadnunk, hogy ennek fényében kell 
megvizsgálnunk, hogy ennek átgondolásával, a magyarországi megvalósítás 
érdekében, a nemzeti vállalások teljesítése hogyan hangolható össze az Európai 
Unióéval 2020-ig. És ennek 2020-ig, és nyilván az azt követő időszakban is, az lesz az 
alapvető háttere, hogy mit tesz a kormányzat. Mindaddig, amíg az önök 
minisztériumának az adott szakmai helyettes államtitkársága kiáll ezekért a célokért, 
amennyiben a Miniszterelnökség a strukturálisalap-forrásokból ellentétes célú 
fejlesztések sokaságát támogatja, és, mondjuk, olyan kibocsátókat segít 
gazdaságfejlesztési támogatásokkal, amelyek ellentétes hatásokat tudnak elérni, addig 
nem várható érdemi eredmény. 

Tehát összességében, a saját frakcióm nevében azt tudom mondani, hogy 
támogatom az irányelv elfogadását, megköszönöm az előterjesztést. Örvendetesnek 
tartom az előrelépést, de mindennek a hatékonyságát és végrehajtását alapvetően az 
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fogja meghatározni, hogy milyen egyéb kormányzati törekvések lesznek ennek a 
végrehajtására. Amennyiben ezen irányelv alkalmazása és a módosítás elfogadása 
kapcsán lehetőség lenne arra, hogy a helyettes államtitkár asszonyék érdemi hatással 
legyenek a fejlesztéspolitikára is, és a nemzeti fejlesztések irányában ezen célokkal 
megegyező fejlesztési forrásokat tudjon felhasználni a társadalom, akkor lehetne 
érdemi eredményt elérni. 

Támogatjuk és örülünk a módosításnak, ugyanakkor vannak fenntartásaink 
abban, hogy ez hogyan fog megvalósulni, de én örülök, hogyha alaptalanok az 
aggályaim, és esetleg lesz valamilyen összehangolt fejlesztéspolitikai terv azzal 
kapcsolatban, hogy a CO2-kibocsátásunk csökkentése egyértelműen előre tudjon 
mozdulni, és az ország fejődésének egyik legfontosabb tényezője az 
energiatakarékosság és az energiahatékonyság növelése legyen; és így az erre szánt 
források az egyik legnagyobb, legfőbb célterületre tudjanak fordítódni.  

Ebben az ügyben gyakorlatilag már most is vannak a kormányzatnak 
lehetőségei, és megvan a lehetőség arra, hogy érdemi előrelépések legyenek. Ez 
ügyben nyilvánvalóan azt kérem a kormánytól, hogy a tárgyalások további 
szakaszában a magyar álláspont kialakításában és képviseletében is ezeket a 
fenntarthatóságon nyugvó szempontokat kell és szükséges követni.  

És végül: a kormánynak egyértelműen hathatós intézkedéseket kell tennie az 
energiahatékonyság növelése érdekében, amit, hogyha összehangol számos olyan 
programmal, ami most, mondjuk, családpolitikai támogatásként vagy másképp 
megjelenik, akkor azért meglenne az esély, hogy érdemi előrelépések történjenek. És 
arra kérem a helyettes államtitkár asszonyt, hogy segítsen tolmácsolni a kormány 
megfelelő tagjai felé azt, hogy bizony az energiaszegénység csökkentése érdekében 
néhány dolgot az energiapolitikában azért újra kellene gondolni, amiben nagyon-
nagyon örvendetes változásokat lehetne még elérni a következő két esztendőben is.  

Mindazonáltal, mint ahogy azt elmondtam a korábbiakban is, tudjuk 
támogatni az előterjesztést, és elfogadjuk ezt a módosítást. Köszönöm szépen, elnök 
úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a hozzászólást. Visszaadom az elnöklési feladatokat 

Sallai úr számára.  
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy a vita ezen szakaszában van-e bárki másnak 
hozzászólása vagy kérdése. Bencsik János alelnök úr!  

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a lehetőséget, 

elnök úr. Tisztelt Államtitkár Asszony! Egyetértek elnök úrnak azzal a 
gondolatmenetével, hogy a világ országai, azon belül az Európai Közösség országai 
sors- és kockázatközösséget alkotnak, és ebben a keretrendszerben kell megnéznünk 
azt, hogy Magyarország milyen mértékben kell, hogy kivegye részét a dekarbonizációs 
folyamatok alakításából. Le kell szögeznünk, hogy mindenkinek alapvetően a 
kialakult, kialakított fenntarthatatlan gazdasági és társadalmi állapotok előidézésében 
való felelősségének mértékében kell kivennie részét a probléma kezeléséből, másrészt 
pedig az anyagi teherviselési képességének megfelelő mértékben. Én azt látom, hogy a 
magyar kormány ezt az alapelvet érvényesítette az elmúlt évek nemzetközi 
klímatárgyalásaival kapcsolatos feladatainak elvégzése során, és egy olyan 
kompromisszumos irányelv, keretrendszer jött létre az Európai Közösség esetében, 
amely jóváhagyás előtt áll, amely a magyar nemzeti szempontokat is, ha nem is a 
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legoptimálisabb formában, de mégis magában foglalja, tehát egy vállalható 
kompromisszumos megállapodás született előzetesen ezen a területen.  

Magyarország alapvető érdeke az, hogy figyelembe vegyük, hogy 1990 és a 
jelenlegi időpont közötti mintegy negyed évszázad során hogyan alakult a 
kibocsátáscsökkentés globális, illetve európai szinten, ez hogyan érintette a közép-
európai volt KGST-tagállamok helyzetét, állapotát, és azon belül Magyarország 
gazdasági és társadalmi helyzete, ha úgy tetszik, versenyképessége miként alakult. Le 
kell szögeznünk, hogy az elmúlt negyed évszázadban jelentős mértékű gazdasági 
hátrányt kellett elszenvednünk. Azok a hagyományos, alapvetően alapanyag-igényes 
és a környezetet terhelő ipari technológiák, amelyek biztosították az ország 
megélhetésének jelentős hányadát, ellehetetlenültek, nagyon komoly 
munkahelyvesztésekkel együtt járva, amelyek az egész ország gazdasági 
teljesítményén, illetve a mögöttes társadalmi erőforrás-gyarapító rendszerek 
állapotán - akár az oktatási, akár az egészségügyi ellátás helyzetét is érthetjük ez alatt 
- nagyon komoly veszteségeket lehetett elkönyvelni. Hiszen csak abban az esetben 
lehet jelentős előrelépést biztosítani e társadalmi erőforrás-megújító és -gyarapító 
rendszerek fejlesztésében, ha az ország gazdasági teljesítőképessége, tehát a 
költségvetési bevételek erre lehetőséget biztosítanak. Nagyon fontos, hogy ezt mindig 
szem előtt tartsuk. Ezen alapvetés figyelembevételével a magyar kormány 
megítélésünk szerint az elmúlt években jól tárgyalt, jól képviselte az ország érdekeit, 
és köszönet illeti azokat a közép-európai partnereinket, elsősorban a V4-eket, 
amelyekkel folyamatosan lehetett egyeztetni ezt a speciális közép-európai érdeket, és 
ez az érdek érvényesítésre kerülhet magában az európai tanácsi irányelvben is.  

Én is szeretném kiemelni, és ez megegyezik az elnök úr által felvázolt, kért, 
javasolt szempontrendszerrel: nagyon fontos lenne, hogy a dekarbonizációs 
útitervünket nemzeti szinten mi is minél hamarabb fölrajzoljuk, lássuk azokat az 
ágazatokat a fejlesztéspolitika területén, amelyek jelentős mértékben hozzá tudnak 
járulni az elveszített gazdasági pozíciók visszaszerzéséhez, megerősítéséhez úgy, hogy 
kevésbé alapanyag-igényes, kevésbé energiaigényes technológiákra épüljenek, és 
ezáltal folyamatosan tudjuk teljesíteni azokat a vállalásainkat, azokat a 
kötelezettségeinket, amelyek a formálódó irányelvben is rögzítésre kerültek. Tehát 
szükség van a tiszta környezetre, de ugyanakkor szükség van a nemzeti közösség 
számára a megélhetést biztosító gazdasági tevékenységre is.  

Mi úgy látjuk, hogy elsősorban az épületszektorban, a közlekedésben, 
valamelyest az iparban, azon belül az energiaiparban, és szűk mozgástérrel ugyan, de 
a mezőgazdaságban is, elsősorban az agrártermékek feldolgozási területén van 
lehetőség arra, hogy energiatakarékos technológiák alkalmazásával ne csak ezen 
uniós kötelezettségünket tudjuk teljesíteni, hanem a gazdasági versenyképességünket 
is tudjuk javítani, hiszen kisebb költséggel tudjuk előállítani azokat a termékeket, és a 
saját igényeink kielégítése mellett lehetőségünk nyílik arra is, hogy versenyképesen 
tudjunk az európai vagy az Európán túli piacokra is kilépni, és a szükséges 
exportterveket is tudjuk biztosítani.  

Külön szeretném kiemelni villamosenergia-rendszerünk primer 
energiafelhasználásának csökkentési fontosságát és a villamos energia fogyasztókhoz 
való eljuttatásakor keletkező veszteségek minimalizálását. Nagyon fontos, hogy ebben 
az irányelvben egy olyan pénzügyi alap létrehozása is szerepel, amely lehetőséget 
nyújt arra, hogy a tagállamok, a részes felek a saját villamosenergia-termelő, -elosztó 
infrastruktúrájukban jelentős mértékű hatékonyságjavító, veszteségminimalizáló 
beruházásokat, beavatkozásokat végezzenek el.  

Arra is oda kell figyelnünk a dekarbonizációs útiterv fölrajzolásánál, hogy mi se 
essünk abba a hibába, legalábbis közép-európai szinten, országcsoport szintjén 
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semmiképpen sem, hogy olyan, a mindennapi élethez szükséges építőipari 
beruházásokhoz, infrastruktúra-fejlesztéshez szükséges alapanyagok előállítása 
mögötti ipari kapacitások elfogadhatatlan mértékű veszteséget könyveljenek el az 
átállás kapcsán, amelyek tulajdonképpen veszélyeztetik az önálló gazdaságtervezési és 
beruházási tevékenységét, mozgásterét egy összeurópai léptékben is kimutatható 
régió, kisrégió vonatkozásában, gondolva megint itt a visegrádi négyekre. Erre is ad 
lehetőséget ez az irányelv, amely a kibocsátásáthelyezés kockázatát nagyon helyesen 
beemelte szabályozási, illetve finanszírozási oldalról nézve egyaránt.  

Tehát azt tudjuk mondani a kormánypárti képviselőcsoport részéről, hogy ez 
az irányelv erősen kompromisszumosan, ugyanakkor a magyar nemzeti érdekeket és 
szempontokat is figyelembe véve tudja teljesíteni azt a számunkra két fontos 
kritériumot, hogy a felelősség és az anyagi lehetőség szempontjainak egyidejű 
mérlegelésével kell meghatározni mindig az ország ezzel kapcsolatos 
kötelezettségeinek a vállalását és teljesítését. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Megkérdezem, hogy van-e bármi más 

hozzászólás vagy kérdés. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, megkérem az 
előterjesztőt, hogy az elhangzott gondolatokra, illetve kérdésekre reagálni 
szíveskedjen. Helyettes államtitkár asszony!  

Dr. Makai Martina válaszai 

DR. MAKAI MARTINA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Elsőként Kepli Lajos képviselő úr 
kérdésére válaszolnék. Az ETS-bevételek 50 százalék feletti bevétele jelenleg a 
központi költségvetés részét képezi, az 50 százalék pedig célzottan 
energiahatékonysági, illetve klímacélokra kerül elköltésre. 2020-ig ez a rendszer van 
életben. A javaslat arról szól, hogy 2020 után hogyan változhatnak meg ezek a 
szabályok.  

Elnök úr hozzászólásával kapcsolatban szeretném jelezni, hogy a párizsi 
megállapodás egy nagy előrelépés volt, még akkor is, ha az eredeti célkitűzés, amit az 
Európai Bizottság teljes mértékben el akart fogadni, nem teljesülhetett. De két fontos 
dologra szeretném felhívni a kiotói egyezményhez képest a párizsi megállapodás 
előnyét. Nagyon fontos, hogy minden ország elfogadta. Ez azt jelenti, hogy azok a 
nagy kibocsátók is, amelyek nem részesei a kiotói egyezménynek, ezen a 
megállapodáson Párizsban, decemberben részt vettek, és jóváhagyták a párizsi 
megállapodást, vagyis első körben mindenki rábólintott. Való igaz, hogy a 
ratifikációját el kell végezni, vagyis a tagállamok 55 százalékának ezt jóvá kell 
hagynia, ratifikálnia kell, illetve a kibocsátók, a nagy kibocsátók, az összkibocsátók 55 
százaléka szükséges ahhoz, hogy a ratifikáció megtörténjen. 

A másik nagyon fontos dolog, hogy ez egy alulról jövő-építkező rendszer volt, a 
korábbi időszakkal ellentétben, a felülről rákényszerített, százalékos 
meghatározásokkal kapcsolatosan. Vagyis minden ország, amelyik odajött Párizsba, 
ott, Párizs előtt, vagy Párizsban, abban a két hétben, megtehette az úgynevezett 
nemzeti hozzájárulását, a nemzeti vállalásait, az úgynevezett INDC-ket, amiket 
felajánlott, hogy ő mit tud tenni annak érdekében, hogy a szén-dioxid-kibocsátás ne 
növekedjen, és a 2 fokos, illetve a 1,5 fokban meghatározott hőmérséklet-növekedési 
célt elérje. Valamennyi ország tett vállalást, minden ország a saját gazdasági 
teljesítőképességéhez mérten. Nagyon fontos az, hogy Magyarország az Európai Unió 
tagjaként a legambiciózusabb volt az ott részt vevő országok között, vagyis 
Magyarország a legambiciózusabb vállalást tette a 40 százalékos vállalással 2030-ig. 
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Én azt gondolom, hogy valóban, a részletszabályok nincsenek benne a párizsi 
megállapodásban, de a részletszabályok kidolgozásáról fognak szólni azok az évente 
megrendezésre kerülő részes felek találkozói, amik 2020-ig biztosítják azt, hogy azok, 
akik ezt ratifikálják, és életbe lép 2020-tól a párizsi megállapodás, minden 
részletében kidolgozottan, és valóban egy hatékony rendszert tudjunk megvalósítani 
annak érdekében, hogy az a 1,5, illetve 2 Celsius-fokos vállalás, amit a párizsi 
megállapodás tartalmaz, elérhető legyen. (Dankó Béla megérkezik a bizottság 
ülésére.) 

És a legutolsó gondolat ehhez, hogy Magyarország mennyire elkötelezett. 
Április 22-én van lehetőség New Yorkban arra, hogy első körben, akik szeretnék, 
ratifikálják vagy aláírják ezt a megállapodást. A megállapodást Magyarország részéről 
nagy valószínűséggel a köztársasági elnök úr fogja aláírni, ezzel is fémjelezve azt, hogy 
Magyarország továbbra is elkötelezett a megállapodásban foglaltak végrehajtására, és 
Magyarország továbbra is vállalja azokat a célokat, amiket Párizsban megfogalmazott. 

Bencsik képviselő úr hozzászólásához annyit szeretnék hozzákapcsolni, hogy 
Párizs kapcsán a magyar kormánynak kétszer 1 milliárdos felajánlása volt. Az első 1 
milliárd annak a célnak az érdekében, hogy a párizsi megállapodás végrehajtása 
érdekében felállításra került globális klímaalap, a GCF finanszírozásához 
hozzájáruljon, és ebben a keretben konkrét projektek megvalósítását segítse, akár 
magyar részvétellel. A második 1 milliárd forintos felajánlás pedig kimondottan 
bilaterális és multilaterális együttműködésekre vonatkozott, aminek az a célja, hogy a 
szén-dioxid-kibocsátás csökkentése érdekében a Magyarországon rendelkezésre álló 
tudás- és technológiatranszfert eljuttathassa olyan országokba, olyan fejlődő 
országokba, amelyek egyébként a saját nemzeti vállalásukban Párizsban vállaltak 
célokat, de ehhez segítséget kértek a fejlett országoktól. Erre áll rendelkezésre ez a 
forrás, hogy mi a magyar tudást és a magyar technológiát eljuttathassuk ezekbe az 
országokba, segítve az ő nemzeti vállalásuk teljesítését. 

S egy reklámot szeretnék elmondani, hogyha van erre lehetőség. Éghajlat-
változási projektek támogatására a magyar kormány nyert Brüsszelben egy 
közvetlenül pályázható LIFE-projektet, amelynek az a célja, hogy a következő három 
évben segítse a Magyarországról Brüsszelbe pályázókat éghajlatváltozási, 
természetvédelmi, illetve környezetvédelmi projektek megvalósításában. Ez egy 
olyanfajta segítség, amikor a pályázókkal segítünk megismertetni az angol nyelven 
megjelenő pályázati felhívásokat. Segítünk a pályázatok szakmai tartalmának 
összeállításában; technikai-pénzügyi-jogi segítséget nyújtunk kormányzati szinten 
ahhoz, hogy minél jobb és minél sikeresebb környezetvédelmi, természetvédelmi és 
éghajlat-politikai projektek valósulhassanak meg, és hozzunk el pénzeket közvetlenül 
Brüsszelből. Köszönöm. 
 

ELNÖK: Köszönöm szépen helyettes államtitkár asszonynak a véleményt. 
Hogyha meg tetszik engedni, akkor nagyon röviden azért annyit reagálnék, hogy ne 
tűnjek teljesen negatívnak a párizsi egyezménnyel vagy a párizsi tanácskozással 
kapcsolatban, hogy szerintem a szükségeshez képest elégtelenek az eredmények.  

Tehát nem szerettem volna kisebbíteni azon eredményeket, amiket ott sikerült 
közösen elérni, ugyanakkor, ha arra tetszik gondolni analógiában, hogy Magyarország 
miniszterelnöke milyen lépésekre szánta el magát, mondjuk, a migránsválság 
kapcsán, és hogyan vélekedett a magyar társadalom a miniszterelnök úrnak a 
hatására arról, hogy mennyire elégséges az Európai Unió mechanizmusának a 
dinamikája ahhoz, hogy érdemi eredményeket lehessen elérni, mondjuk, a 
migrációval kapcsolatban, nagyjából, azt mondom, hogy sajnos ebben se jelentkeznek 
annyira szembetűnően, és nem ennyire kézzelfoghatóan jelentkeznek a hatások, de 
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ugyanígy el vagyunk késve. Ez a fajta összefogás, amit a világ jelen pillanatban próbál 
tenni, már egy elkésett és rendkívül kései reakció, és még mindig nem vagyunk 
kellően ambiciózusak ahhoz, hogy a világ túlnyomó többsége, Dél-Amerika, Kína, az 
ázsiai kibocsátók esetében sokkal nagyobb elvárásokat merjünk megfogalmazni. 
Tehát nem szerettem volna kisebbíteni a párizsi tanácskozás eredményeit, de a 
magam részéről szerettem volna annak hangot adni, hogy a szükségeshez képest már 
nagyjából ez is kevés, tehát hogy lényegesen gyorsabbra lett volna szükség, 
véleményem szerint. 

És még egy dologra, ha nem tetszik haragudni, hadd reagáljak, ez pedig az, 
amivel be tetszett fejezni, a LIFE-program. Ugyanis bizonyára tetszik tudni azt, hogy 
Magyarország az Európai Unió tekintetében az elmúlt húsz évben az egyike volt a 
legsikeresebb LIFE-pályázóknak. Az elmúlt hat évben tört meg ez a sikeresség, ami 
nem azért van, mert nem tudnak pályázatot írni, meg nem tudnak angolul a magyar 
pályázók, hanem azért, mert a magyar kormány teljes mértékben kivonult az önerő 
finanszírozásából, és kizárólag olyan pályázók kaphatták meg az önerőt, amikor 
kormányzati szereplő vett részt a pályázatban. Ennek a tendenciája az, ami erre 
negatív hatással van, és hogyha érdemi eredményt szeretne abban elérni, hogy több 
sikeres LIFE-pályázat legyen, akkor a 25 százalékos önerő mértékéhez próbáljanak 
inkább nemzetgazdasági forrásokat rendelni, mert azzal lehet ösztönözni a 
pályázókat, nem pedig pályázati tanácsadással.  

Az elmúlt években több ilyen mintaprogramot nyert el Magyarország, ahol a 
legsikeresebb LIFE-program magyar lett, csak visszautalok a kerecsensólyomra, de 
azóta ugyanaz a pályázati csapat újabb ilyet adott be. A legnagyobb korlát az, hogy 
gyakorlatilag most, mióta az egész LIFE mechanizmusa megváltozott, amióta a 
magyar kormánynak jóformán engedélyezni kell azt, hogy továbbítani lehessen, ez 
veti vissza a magyar pályázókat, és emiatt van az, hogy az elmúlt hat évben kevesebb 
jó LIFE-pályázatot tudtak nyerni, sajnos. Tehát ebben kérem a segítségét a helyettes 
államtitkár asszonynak, amennyiben segítséget szeretne nyújtani, mert az önerő 
mértékének a biztosítása az, ami a legnehezebb feladat minden magyar pályázónak, 
hogyha nem kormányzati szereplőről van szó. Köszönöm szépen a gondolatait.  

Megkérdezem, hogy bárkinek az elhangzottakkal, a válasszal kapcsolatban van-
e bármi más véleménye. (Senki sem jelentkezik.) Lezárhatom a napirendet? 
(Általános bólogatások.) 

Ebben az esetben tájékoztatom a bizottságot, hogy ez nem egy hagyományos 
határozathozatali mechanizmus, hanem a Fenntartható fejlődés bizottságának a 
véleményéről tájékoztatnom kell Hörcsik Richárd elnök urat, az Európai ügyek 
bizottságának a vezetőjét, aki majd a véleménybe fogja ezt beépíteni. 

Szavazás 

Ennek megfelelően a kiküldött vélemény elfogadásáról kell dönteni, hogy ezt 
továbbítsam Hörcsik elnök úr felé. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja ezt. Kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen. És köszönöm szépen a 
helyettes államtitkár asszonynak, hogy megtisztelte bizottságunkat a részvételével és 
a segítségével. 
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EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - Az Európai Parlament és a Tanács 
rendelete az energiahatékonyságot jelölő címkézés keretének 
meghatározásáról és a 2010/30/EU irányelv hatályon kívül 
helyezéséről    
(Bizottsági vélemény kialakítása a HHSZ 140. § (4) bekezdése 
alapján) 

Ezzel áttérünk a második napirendi pontra, amely ugyanígy egy európai uniós 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló napirend lesz. Az Európai Parlament és a 
Tanács rendeletét kell véleményeznünk az energiahatékonyságot jelölő címkézés 
keretének meghatározásáról.  

Ennél a napirendi pontnál külön tisztelettel köszöntöm a Nemzetgazdasági 
Minisztérium részéről dr. Lenner Áron Márk helyettes államtitkár urat, illetve dr. 
Kovács Katalin Franciska műszaki szabályozási referens asszonyt, hogy segítségünkre 
vannak az előterjesztés megtárgyalásánál.  

Kérem a helyettes államtitkár urat, hogy a tárgyalást segítendően a felvezető 
gondolatait ossza meg a bizottság tagjaival! 

Dr. Lenner Áron Márk tájékoztatója 

DR. LENNER ÁRON MÁRK helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Az energiahatékonyságot jelölő 
címkézés keretének meghatározásáról szóló irányelv egy 2010-es irányelv volt. 
Tavaly, tehát 2015 februárjában kezdődött el a közös gondolkodás arról, hogy ezt 
valamiféleképpen modernizálni kellene.  

Mi is a lényege az egésznek? Ez az energiacímkézésről szól, tehát a mindenki 
számára fogyasztóként is ismerős energiahatékonysági osztályba sorolásról. Az 
irányelv gyakorlatilag elérte azt a célt, amiért annak idején megalkották, tehát a 
termékek egyre inkább az A energiaosztály felé tolódtak el, egy későbbi kiegészítéssel 
már A++ meg A+++ jelölést kaptak. Sok esetben kiüresedett az irányelv 
alkalmazhatósága azzal, hogy szinte minden forgalomban lévő termék a legjobb, 
legmagasabb energiahatékonysági osztályba tartozott.  

Ezt az idejétmúltságot ismerte fel a jogalkotó, ezért is kezdődött el a tanácsi 
munkacsoportban ennek az irányelvnek a felülvizsgálata. Ez egyelőre még bőven 
egyeztetési stádiumban van. A COREPER tárgyalta már tavaly novemberben. A 
magyar álláspont a bizottsági tervezettel kapcsolatban egyetértő volt, de hátravan 
még az Európai Parlament véleményezése. Ez egyelőre bizottsági szinten van, de 
valamikor áprilisban már számíthatunk ilyesmire. A menetrendet most úgy látjuk, 
hogy a végleges javaslat valószínűleg az év végére fog megszületni, és körülbelül 2019-
ben lesznek az új szabályok alkalmazhatók. Az átmenetet külön tervezi a Bizottság 
rendezni.  

Mi van a tervezetben? Az átcímkézés az egyik legjelentősebb újdonság benne, 
tehát újra kell osztani ezeket a kategóriákat, ismét A-tól G-ig kell a termékeket 
besorolni azzal, hogy olyan termékkörök esetében, amelyek kifejezetten gyorsan 
fejlődnek, nem biztos, hogy már a legelején ki kell osztani a legjobb 
energiahatékonysági osztályokat, lehet, hogy azt az időre érdemes rábízni. Emellett 
egy egységes adatbázist tervez bevezetni a szabályozás, amelyben minden, az irányelv 
hatálya alá tartozó termék felvezetésre kerül. Ez azt váltja ki, hogy a gyártóknak a 
dokumentációt öt évig kellett őrizgetniük, ehhez képest ez most egyből feltöltésre 
kerül ebben a rendszerben. Egyrészt fogyasztóként, másrészt hatóságként is sokkal 
egyszerűbb lesz az adott termék paramétereit ilyes formában összehasonlíthatóan 
megvizsgálni.  
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Apróbb vita volt azzal kapcsolatban, hogy a Bizottság eredeti tervezetében az 
szerepelt, hogy ő újraoszthatja majd az energiaosztályokat bizonyos feltételek 
fennállása esetén. Ez változott meg a tanácsi tárgyalás során abban az irányban, hogy 
normatív szabályok kerültek be erről az eljárásról. Abban az esetben kell 
kezdeményezni egy adott termékkörnél a címkézés új kiosztását, ha már a termékek 
30 százaléka a leghatékonyabb osztályba tartozik, tehát ugyanoda jutunk, mint ahol 
most tartunk.  

Az Unió is, és mi is vizsgáltuk az új szabályozás költségvetési hatásait. A régi 
címkék kicserélése és tíz éven keresztül az új rendszer működtetése eladott 
termékenként körülbelül 2 centes költséget jelent, az adatbázisba történő feltöltés 
pedig fél centes költséget; ez összesen 2 és fél. Tehát nagyságrendileg valamivel 
kevesebb, mint 8 forint termékenként a rendszer működtetése. Szerintem ez 
mindenki számára vállalható.  

Ezen túl az egésznek van egy pozitív gazdasági hatása is, hiszen a 
termékfejlesztést és az energiahatékonyságot ösztönzi az, ha olyan új kategóriákat 
tudunk megállapítani, hogy a gyártók is arra törekedjenek, a legjobb kategóriában 
tudják a termékeiket feltüntetni, ezáltal is nagyobb részesedést szerezni.  

Alapvetően megállapítható, hogy az új szabályozás összhangban van az 
Európai Unió kibocsátáscsökkentési és energiahatékonysági céljaival. A magyar 
tagállami álláspont eddig végig támogató volt az új szabályozással kapcsolatban, és ez 
a mostani holland elnökség esetében sem változott meg, tehát továbbra is támogatjuk 
az új szabályozást. Ennyit gondoltam elöljáróban elmondani.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. A Fenntartható fejlődés 

bizottságának kormánypárti kabinetje készített egy véleménytervezetet. Kérdezem, 
hogy ismerik-e ezt a véleménytervezetet. (Dr. Lenner Áron Márk: Igen, megkaptam.) 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kéri-e valaki ennek a véleménytervezetnek az 
ismertetését, amely előzetesen ki lett küldve a bizottság minden tagjának. (Nincs 
jelentkező.) Amennyiben nincs erre igény, ennek figyelembevételével nyitom meg az 
előterjesztés vitáját. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki az érintett napirend 
kapcsán véleményt szeretne megosztani velünk. Bencsik János alelnök úr!  

Kérdések, hozzászólások 

BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Államtitkár Úr! Annyira világos és egyértelmű a rendelettervezet, amely józan 
gondolkodású emberek számára egyértelmű iránymutatásként jelenik meg, és kellően 
fogyasztó-, illetve felhasználóbarát is egyben, hogy különösebb vita nélkül javasoljuk 
ennek a bizottsági állásfoglalásnak az elfogadását.  

Annyi észrevételünk van a kormánypárti képviselők részéről, hogy miután ez a 
hazai jogrendbe történő átültetési kötelezettséget is von maga után, célszerű, hogy 
kormányzati szinten a Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumon belül működő fogyasztóvédelmi helyettes államtitkársággal szoros 
együttműködésben alakítsa ki azt a szabályozási rendszert, amely a hazai felhasználók 
számára nagyon világos tájékoztatással együtt tudja érvényre juttatni ennek a 
szabályozásnak a lényegi elemeit. Ez nem egyszerűen az iparági szereplők 
hatékonyságjavítását elősegítő rendelkezés, hanem ez egy, a fogyasztói oldal 
tudatosságát is erősítő szabályozás, és ha a kettő kellő összhangban van, akkor tudja 
magával hozni a legnagyobb eredményt. Mindannyian látjuk azt, hogy két ugyanazon 
tudású teljesítményt, használati értéket biztosító technológiai berendezés, akár 
háztartási berendezés energiafelhasználása között dupla szorzó is előfordulhat. Ez 
egyrészt jelentős energia-megtakarítást, másrészt pedig nagyon komoly pénzügyi 
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megtakarítást is tud jelenteni, természetesen némi beruházási többletköltséggel az 
adott fogyasztó számára. Ezeket az ár-érték arányokat is bemutató fogyasztóvédelmi 
segítségre, támogatásra, eligazításra, útmutatásra is szükség van megítélésünk 
szerint. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Kérdezem, hogy van-e további 

hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs jelentkező, megkérem Bencsik 
János alelnök urat, vegye át az ülés vezetését, hogy szót tudjak kérni.  

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

úré a szó.  
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Meg kell 

mondjam, habár irányait tekintve egyetértek a Bencsik alelnök úr által 
elmondottakkal, ennek ellenére nekem vegyesek az érzéseim. Az, hogy ez a 
rendelettervezet a korábbi irányelvből kiindulva azt akarja mérni, hogy a háztartási 
gépek konkrétan mennyi energiát használnak fel, és ezt jelölni kívánja, 
tulajdonképpen hasznos. Amit kormánypárti képviselőtársaim részéről bizottsági 
véleménytervezetként megkaptunk, szintén támogatandó, hiszen nincs benne semmi 
olyasmi, ami ne lenne vállalható. Ugyanakkor, ha jól értettem az előkészítő anyagokat 
- és mindent átnéztem -, akkor ez 35-36 magyar rendelet átalakítását fogja igényelni, 
és mindezeknek a részletszabályoknak a kidolgozása nélkül jelen pillanatban csak 
keretet, vagy inkább csak célt határozunk meg. A puding próbája az evés, hogy ebből 
mi lesz.  

Azért mondtam ezt el, mert szeretném érzékeltetni, hogy tényleg vegyesek az 
érzéseim. Ugyanis a Nemzetgazdasági Minisztériumnak nagyon-nagyon jó és tág 
mozgástere van. Ha nem színekkel, betűkkel meg pluszjelekkel szeretnénk jelölni egy-
egy háztartási gép energiafelhasználását, hanem egyszerűen környezetvédelmi 
termékdíjjal sújtanánk a magasabb energiafelhasználású háztartási gépeket, akkor 
piaci eszközökkel tudnánk rávenni a fogyasztókat, hogy a legolcsóbbat, a 
legenergiahatékonyabbat vegyék, az összes többit pedig piacilag kicsit hátrébb 
sorolnánk. Erre megvan a lehetőségünk. De amit az elmúlt pár évben a 
kormánypártok részéről láttam a környezetvédelmi termékdíj szabályozásában, az az 
volt, hogy ők mindig pluszbevételt láttak a termékdíjakban, és soha nem 
környezetvédelmi eszközt. Pedig ez tipikusan egy olyan lépés lehetne, ami kapcsán 
kiegészítő adókkal vagy termékdíjakkal meg lehetne határozni azt, hogy hogyan 
juttassuk piaci előnyökhöz azt, amit mi terjeszteni szeretnénk. És ez konkrétan olyan, 
aminek nagyobb a hatása, sajnos, mint az önálló jelölésnek, hiszen, egyetértek a 
helyettes államtitkár úrral abban, hogy sokat változott a fogyasztói magatartás, de 
nem eleget.  

A magyar fogyasztó alapvetően még mindig árérzékeny, és ennek megfelelően 
a döntési mechanizmusaiban ez nagyon-nagyon fontos lépcsőként jelenik meg. És a 
legfontosabb szabályozó tényezők az önök kezében vannak, tehát az adópolitika, a 
támogatáspolitika, a jogszabályi környezet szabályozása az, amivel rá tudjuk venni a 
magyar fogyasztókat arra, hogy lehetőség szerint minél inkább helyezzék előtérbe a 
nagyobb környezettudatossággal előállított termékeket.  

Tehát én a magam részéről és a frakcióm és a pártom nevében nyilvánvalóan 
örülök annak, hogy az Európai Unió továbblép és szigorítja ezt. Ha jól látom, egy 
korábbi B besorolású most G lesz, tehát jelentős mértékű, érdemi szigorúság várható 
ebben, de nagyon-nagyon fontos az, hogy ennek milyenek a járulékos hatásai. Amikor 
ezt az irányelvet vizsgáljuk, azt kérem, gondolkozzanak el rajta, hogy amikor a 
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helyettes államtitkár úr arról beszél, hogy milyen termékfejlesztési mechanizmusok 
jöhetnek előtérbe, tehát hogy ösztönözzük az innovációra a termelőket, meg a 
gyártókat, ennek milyen járulékos ökológiai hátizsákjai vannak, tehát milyenek a 
járulékos környezeti hatásai. Ugyanis könnyen meglehet, hogy édesanyámék Szaratov 
hűtőszekrénye most X-es besorolású lenne energiahatékonyság szempontjából, de 35 
éve nem kellett hozzányúlni, és ezáltal nem volt hulladék, amit kezelni kelljen, és nem 
volt egy halom más környezetvédelmi hátizsák, amit az újak folyamatos cseréje 
ösztönöz. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy az ilyen jellegű szabályozásokat csak 
egy olyan átfogó - egyetértve az alelnök úrral - fogyasztóvédelmi keretbe lehet 
beiktatni, ami nagyon nagy érdemi előrelépést indokolna magyarországi részről is.  

Frakciónk részéről már jó ideje gondolkozunk, és nem tudunk nagyon jó 
nemzetközi példákat találni arra, hogy milyen elévülésgátló jogszabályi környezetet 
lehetne fejleszteni, tehát hogyan lehetne kitolni a gyártók kötelező alkatrészellátását, 
kötelező garanciáját és így tovább, de a mostani fogyasztói berendezkedés, amikor 
három-négyévente, ha kell, de mondjuk tízévente le akarjuk cserélni a háztartási 
gépeink többségét, de összességében, járulékosan nagyon sokszor olyan plusz 
energiafelhasználással jár ezeknek a hulladékoknak a begyűjtése és ártalmatlanítása, 
ahol a megnyert energiahaszon elveszhet.  

Tehát én hajlok arra, hogy természetesen támogassam ezt az irányt, de annak a 
35 vagy 36 részletszabálynak a kidolgozása során, ami önök előtt áll, amikor ennek a 
magyarországi végrehajtását majd rendezni kell, ott majd lehet, hogy sokkal 
szigorúbb leszek a mostani konstruktív helyzetemnél, ugyanis ezt csak úgy lehet 
megvalósítani, ha ehhez valós kormányzati szándék van. Ha átfestjük a 
hűtőszekrényajtók színét, meg más betűket akasztunk rá, az kevés. Rá kell vennünk a 
magyar társadalmat arra, hogy ezeket helyezze előtérbe, és rá kell vennünk a 
gyártókat és forgalmazókat arra, hogy a lehető legtovább használják, és ne pedig, 
plusz kiegészítő környezetvédelmi problémákat okozva, ezeket veszélyes hulladékként 
kelljen majd kezelni, közpénzen, a magyar társadalomnak.  

Kicsit kitekintettem az energiahatékonyság témájából, de abban bízom, hogy a 
helyettes államtitkár úr érti a gondolataimat annak kapcsán, hogy mi az, amit 
aggályként megfogalmazok. Ennek ellenére nyilvánvalóan én is tudom támogatni azt, 
hogy az irány pozitív, jó, hogy az Európai Unió foglalkozik ezzel, jó, hogy a magyar 
társadalom és a magyar kormányzat foglalkozik ezzel, de sokkal, de sokkal 
széleskörűbben és szélesebb látókörrel kell megközelíteni a témát, minthogy most 
pusztán csak egy irányelv helyébe lépő rendelet elfogadásával tudjunk eredményt 
felmutatni. Köszönöm szépen, alelnök úr. 
 

ELNÖK: Az elnöki feladatokat visszaadom Sallai úr számára. 
 

SALLAI R. BENEDEK, a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszönöm 
szépen. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e további vélemény, hozzászólás. 
(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs ilyen, a helyettes államtitkár urat kérem 
meg, hogy az elhangzottakra reagálni szíveskedjen. 

Dr. Lenner Áron Márk válaszai 

DR. LENNER ÁRON MÁRK helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, persze, teljes mértékben igaza van 
egyrészt az alelnök úrnak is és az elnök úrnak is, hogy ez az első lépés ebben az egész 
szabályozásnak a ráncfelvarrásában, tehát először szükség van erre az irányelvre, 
hogy azokat a kereteket újra tudjuk gondolni, és végezetül a magyar rendeletekre, 
hogy ezeket a kereteket tartalommal tudjuk megtölteni.  
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Én azt javaslom, hogy amikor az irányelvet elfogadjuk, utána folytassuk le ezt a 
konzultációt a rendeletalkotás folyamatában, hogy hogyan tudjuk ezt olyan 
tartalommal megtölteni, amelyik ténylegesen hatékony. Itt a fogyasztóvédelmi 
szempont nem elhanyagolható, tehát a fogyasztókat tájékoztatni kell valami formában 
arról, és erre kell valamilyen szabályokat alkotni, hogy az, hogy energiatakarékosabb 
egy berendezés, amit vásárolnak, az nem pusztán egy hóbort, hanem konkrétan, 
hónapról hónapra megtakarításként jelentkezik ennek a berendezésnek a 
működtetése náluk is.  

Szintén nagy igazság van abban, hogy ez az energia-megtakarítás elveszik 
abban az esetben, ha mindig, pár évente a legújabb berendezésre lesz kicserélve az 
adott háztartási gép. Ez is egy olyan dolog, hogy azért itt is eljutottunk már bizonyos 
szintekre abban, hogy a gyártóknak milyen módon kell garanciát vállalni arra, hogy 
egyrészt a forgalmazó hogyan gyűjti vissza ezeket a berendezéseket, az kötelező neki, 
és hogyan tudják ezeket anyagukban minél inkább újrahasznosítani. Szerencsére 
legtöbb esetben már nem a kommunális hulladékot szaporítja az ilyen kidobott 
berendezések helyzete.  

Még egy fontos dologra hívnám fel a figyelmet, hogy az eredeti bizottsági 
javaslattal szemben a mostani állapotban a használtcikk-kereskedelem is bekerül az 
irányelv hatálya alá, tehát használt berendezések esetében is szükség lesz az 
adatbázisba történő feltöltésre és címkézésre. Talán itt a másodlagos piacon is jobban 
tudnak akkor érvényesülni az energiahatékonysági irányelvek. 

Én köszönöm szépen a bizottság támogató hozzáállását. Bízom benne, hogy 
minél hamarabb tényleg irányelv lesz ebből a tervezetből, hiszen én úgy érzem, hogy 
ezzel már most el vagyunk késve egy kicsit, tehát ha ez most lett volna elfogadva, 
akkor is már egy kicsit az események után szaladunk. Úgyhogy remélem, hogy idén ez 
tényleg ki lesz adva, és jövő ilyenkor már azzal tudunk foglalkozni, hogy az 
átültetésnek mik is legyenek a részletszabályai. Köszönöm szépen. 
 

ELNÖK: Köszönöm szépen a válaszát. Abban bízom, hogy ez a szemlélet 
erősödni fog a kormányban, amit elmondott. Mióta nagyjából politikai termékként a 
rezsicsökkentés szó megjelent a magyar közéletben, azóta hangoztatjuk folyamatosan, 
hogy a felhasználás mértéke az, ami a rezsicsökkentés, nem pedig az ár mértékének a 
csökkentése. Tehát hogyha ez a szemlélet erősödik, amit a helyettes államtitkár úr 
képviselt, hogy az energiafelhasználás mértékét a háztartásokban csökkenteni tudjuk, 
az egy valódi eredmény lehet, és örülni fogunk ennek.  

Szavazás 

Megkérdezem, hogy az elhangzottak után bárkinek van-e még bármi más 
véleménye. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs ilyen, kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy az előzetesen kiküldött véleménytervezet, amit hasonló eljárásban az 
európai ügyekért felelős bizottság elnökének, Hörcsik Richárd úrnak kell majd 
továbbítanom, elfogadható-e a bizottság tagjainak.  

Kérem, hogy aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy egyhangú. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a helyettes államtitkár úrnak 
és a referens asszonynak, hogy részt vettek a bizottság ülésén és segítették a 
munkánkat.  

A bizottság 2016. évi tavaszi ülésszakra vonatkozó munkatervének 
megvitatása és elfogadása 

Mindezeket követően át tudunk térni a harmadik napirendi pontra. Ez az 
utolsó, ahol szavazás szükséges. A harmadik napirendi pontban az előzetesen 
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kiküldött, 2016. év tavaszi munkaprogramunk tervezetét láthatták bizottsági 
tagtársaim, amit a Fenntartható fejlődés bizottsága ambiciózusan betervez a 
következő néhány hónapra.  

Részben vannak olyan áthúzódó feladatok, amiket a korábbi törvényhozási 
időszakban nem sikerült megvalósítanunk és megtárgyalnunk, és vannak olyanok, 
amik nyilván illeszkednek a törvényalkotás feladataihoz. Azon mulasztásunkat, ami 
valamennyiünket terhel, hogy már körülbelül négy vagy öt helyszínre van 
meghívásunk két éve, hogy kihelyezett bizottsági ülést tartsunk, ismételten 
megismétlem, tehát gyűjtögetem ezeket a meghívásokat, de nagyon-nagyon nehezen 
fogom tudni ezeket teljesíteni. Kérem, hogyha a következő ülésszakban lesz rá 
lehetőség, akkor az ügyben majd rugalmas, segítő hozzáállással támogassák azt, hogy 
e nagytiszteletű Ház falain kívül is tudjon a bizottságunk ülésezni. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a munkatervvel kapcsolatban vannak-e 
kérdések, hozzászólások. (Senki sem jelentkezik.) Akkor nagyjából azt mondhatom, 
hogy a munkatervet, a munkaprogramot mindenki megismerte, és akkor ez a 
munkaprogram mindenki számára elfogadható. 

Szavazás 

Akkor kérem, hogy aki támogatja a munkaprogramot, az kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangú a szavazás. Köszönöm szépen. (Dr. 
Turi-Kovács Béla távozik a bizottság üléséről.) 

Egyebek 

Rátérnénk az egyebek napirendre. Elsőként szeretném tájékoztatni a bizottság 
tagjait, hogy ezen a héten szerdán lesz a genetikailag módosított élő szervezetekkel 
foglalkozó kerekasztalunk ülése, és oda folyamatosan várják a bizottság tagjait. A 
kerekasztal elnöke, dr. Darvas Béla professzor úr jelezte, hogy szívesen látják a 
bizottság tagjainak véleményét a kerekasztalon is.  

Tájékoztatni szeretném a bizottság tagjait, hogy felkértem a kerekasztalt arra, 
hogy segítse a bizottságunk munkáját azzal, hogy az ugyanígy hamarosan 
megtárgyalásra kerülő európai uniós irányelvvel kapcsolatban a szakmai álláspontját 
fejezze ki, illetve kértem a kerekasztalt, hogy az elmúlt napok, illetve hetek 
eseményeként aktualitásba került glifozát európai uniós engedélyezésével 
kapcsolatban is egy szakmai álláspontot osszanak majd meg velünk. Valószínűleg a 
soron következő bizottsági ülésen lesz erre lehetőség. 

Arról is tájékoztatni szeretném a bizottság tagjait, amit a legtöbben már 
bizonyára tudnak, hogy a Földművelésügyi Minisztérium elkészítette az erdőtörvény 
koncepcióját. Bitay Márton államtitkár úr a parlamentben már be is mutatott ebből 
néhány gondolatot képviselői kérdés kapcsán. A kijelölt bizottság valószínűleg a 
Mezőbizottsági bizottság lesz, de azt kértem, hogy a mi bizottságunk is 
foglalkozhasson ezzel a koncepcióval. Államtitkár úr azt kérte, hogy egyéb 
elfoglaltságai miatt ne a mai bizottsági ülésen, hanem egy következő ülésen 
foglalkozzunk ezzel a koncepcióval. Valamint azt kérte államtitkár úr, ha ezzel 
kapcsolatban bárkinek bármilyen kérdése van, bizalommal forduljunk hozzá, és 
megpróbál a segítségünkre lenni.  

Azt is szeretném elmondani, felkérést kapott a bizottságunk, hogy delegáljon 
egy részvevőt az április elején tartandó hágai interparlamentáris konferenciára, 
amelynek témája a hatékony energiafelhasználás, energiabiztonság és körforgásos 
gazdaság. A frakciók szakmai kabinetjeivel történt előzetes egyeztetés után abban 
állapodtunk meg, hogy a bizottságunk képviseletében Kepli Lajos venne részt ezen, a 
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Gazdasági bizottság részéről pedig Mengyi Roland alelnök úr fog kiutazni. Ez az 
egyeztetés eredménye.  

Tájékoztatom a bizottságot, felkérés érkezett az Allergia-parlagfű 
kerekasztalunktól arra, hogy a Mezőgazdasági és a Népjóléti bizottságokkal tartsunk 
egy együttes ülést a parlagfűhelyzettel kapcsolatban. Ilyen már volt az előző ciklusban 
is. Ezzel kapcsolatban arra kértem Hatvani Szabolcs bizottsági titkár urat, hogy 
kezdje meg az egyeztetéseket a két érintett bizottsággal. A magam részéről 
támogatom ezt. Arra kérem a bizottság tagjait, hogy ha sikerül létrehozni ezt az 
együttes ülést, akkor azon lehetőség szerint minél többen vegyenek részt. 
Feltételezem, hogy a kerekasztal társelnökei is tudnak erről a szándékról. A két 
társelnök közül most az egyik van jelen. Bízom benne, hogy a kerekasztal részéről 
Dankó képviselő úr tájékozott ebben az ügyben; nyilvánvalóan felé is ment a felkérés.  

Végül, de nem utolsósorban még két dologról szeretnék beszámolni. Az első, 
amit már említettem is: megkértem a GMO-kerekasztalt, hogy a glifozáttal 
kapcsolatban segítsen nekünk a szakmai állásfoglalásunk kialakításában. Az Európai 
Unióban most zajlik ennek a növényvédő szernek a meghosszabbítási eljárása. A 
glifozátról tudni kell, hogy egy széles spektrumú növényvédő szer, amelynek a 
terjedése egyenes arányban növekszik a genetikailag manipulált vetőmagok 
terjedésével, egyébként pedig Magyarországon is használják, nyilvánvalóan nem a 
GMO miatt, hanem a széles spektrumú növényvédő szer miatt. Az ENSZ szakmai 
szervezete 2015 márciusában rákkeltőnek minősítette ezt a szert, és egy új 
németországi kutatás a glifozát súlyos jelenlétét mutatta ki az állampolgárokban. A 
magyarországi állandó képviselet - ezt nem a parlament tárgyalta, hanem a 
bizottságnál volt ez a téma - nem emelt szót a hosszabbítás ellen. Nagyon szeretném, 
ha a magyar kormány, amely eddigi törekvéseiben a GMO melletti elkötelezettségét 
rendszeresen hangsúlyozta, érdemben foglalkozna ezzel. Kérni fogom a bizottságot, 
hogy ez ügyben egy állásfoglalást alakítsunk ki, és kérjük meg a Földművelésügyi 
Minisztériumot, hogy a magyarországi tárgyalások során képviselje a magyar 
társadalom érdekeit az olyan nagyvállalatokkal szemben, mint a Monsanto, amely az 
egyik fő forgalmazója ennek a növényvédő szernek. Ez még azért nem került 
napirendre, mert a kormánypárti szakmai kabinettel még zajlik az egyeztetés arról, 
hogy ezt miként tehetem meg, illetve felkértük a kerekasztalt, hogy a szakmai 
álláspontját ismertesse.  

Legvégül az állatvédelemmel kapcsolatban szeretnék egy nagyon rövid 
tájékoztatást adni. Egy évvel ezelőtt megkerestem a bizottság kormánypárti 
alelnökeit, segítsenek abban, hogy a bizottság szakértőt bízhasson meg annak 
érdekében, hogy az állatvédelem teljes körű jogszabályi hátterét felülvizsgálhassuk, és 
megnézhessük, hogy milyen módosítások segítenék az állatvédelem ügyét. Akkor 
ehhez sajnos nem kaptam alelnöki ellenjegyzést, így nem élhettem az Országgyűlés 
Hivatalának vezetője felé olyan kérelemmel, hogy a bizottság ehhez szakértői 
tevékenységet tudjon igénybe venni, tehát ilyen jellegű díjat nem kérhettem. Ezért 
nem volt más lehetőségem, minthogy felkértem egy elkötelezett szakjogászt, dr. 
Czerny Róbertet, aki egy szerényebb megbízási összegért vállalta, megpróbálja 
összehozni azt, hogy civil szervezetek egyeztessenek. Egy éven keresztül zajlottak 
egyeztetések állatvédelmi szervezetek között, és Czerny Róberték 61 szervezet 
támogatásával tettek javaslatot 13 jogszabály változtatására, módosítására - amelynek 
az egyik része volt a deteki ügy; ebben egy kutya agyonveréséről van szó, amelyben 
egy helyi közszereplő gyermeke érintett fiatalkorúként -, és a Btk. szigorítását is 
kérték.  

Ez ügyben bizottsági elnökként meghívtam állatvédő szervezeteket, és 
kikértem az álláspontjukat. Ez egy viszonylag sikeres és konstruktív egyeztetés volt. 
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Köszönöm szépen a kormánypárti kabinetnek, hogy ezen képviseltette magát; 
nemcsak a szakmai fenntarthatósági kabinet, hanem a mezőgazdaság részéről is 
képviseltette magát a kormánypárt. Abban bízom, és ennek a bizalmamnak egyelőre 
még van alapja, hogy ez előrelépést fog eredményezni.  

Ezt követően megtörtént a kerekasztal. A Földművelésügyi Minisztérium 
közleményben tájékoztatta a magyar társadalmat, hogy érdemben fontolgatja az 
állatvédelmi szabályok módosítását, részben szigorítását. Majd pedig megközelítőleg 
egy héttel később az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára is kiadott egy 
közleményt az állatvédelmi szabályok újragondolásának szükségességéről.  

Annak érdekében, hogy ne kövessem el azt a hibát, hogy egy egyszerű ellenzéki 
képviselői indítvánnyal falnak szaladjak - mert a nemzeti együttműködés 
rendszerében nehezen lenne elképzelhető az, hogy ellenzékiként sikeresen 
kezdeményezzek valamit -, ezt a 13-14 pontot tartalmazó indítványt elküldtem dr. 
Völner Pál államtitkár úrnak, hogy vizsgálja meg a kormányzat, mi az, amit ebből 
hasznosítani tudnak, és minek van meg az esélye arra, hogy kormány-
előterjesztésként megvalósuljon. Jelen pillanatban zajlik az egyeztetés az Igazságügyi 
Minisztériummal. Alapvetően az volt a célom, hogy az ügyben érdemi előrelépés 
történjen, nem pedig az, hogy egy újabb sikertelen tárgysorozatba vételt mondhassak 
magaménak. Ezek az egyeztetések tehát zajlanak.  

Arra kérem a bizottság tagjait, a kormány és kormánypárti képviselők 
meggyőzésével segítsenek abban, hogy ez a folyamat eredményes legyen, hiszen a 
szakmai vélemények nagyjából egybehangzóak voltak azzal kapcsolatban, hogy a 14 
módosító javaslatból 7-8 olyan javaslat van, amely a kormánypárt számára akár 
elfogadható is lenne, a többit pedig valószínűleg nem tudja támogatni a kormány. 
Ezeknek majd nekifutok én. Örülnék, ha kormánypárti képviselőtársaim segítenének 
abban, hogy ez az állatvédelmi jogszabály-módosítás inkább kormánypárti 
előterjesztés lenne. Én nyilvánvalóan azt szeretném, ha többpárti támogatással 
lehetne benyújtani, de ha erről le is kell mondani, akkor is legalább valamilyen 
szinten eredményt hoznának. Ahhoz kérem a szíves segítségüket és támogatásukat, 
hogy a Völner államtitkár úr és az FM közötti egyeztetések után mielőbb a Ház elé 
kerülhessenek ezek a szigorítással, illetve állattartással kapcsolatos módosító 
indítványok.  

Az egyebek között ennyit terveztem elmondani. Megkérdezem 
képviselőtársaimat, hogy az egyebek között kíván-e még valaki valamit elmondani. 
Kepli Lajos képviselő úr!  

 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Egy rövid tájékoztatás. Csütörtökön ülésezni fog a 

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, és azon az ülésen az erdő védelméről szóló 
törvény módosításának a koncepciójáról egy vita fog lezajlani, valamint a párizsi 
klímacsúcs megállapodásával kapcsolatban is lesz egy vita. Ez csütörtökön 10 órakor 
lesz a Delegációs teremben.  

Arról szeretném még tájékoztatni a tisztelt bizottságot, hogy a tanács egyik 
társelnöki pozícióját az ellenzéki pártok rotációs rendszerben töltik be. 2015-ben én 
töltöttem be ezt a tisztséget, amit Schmuck Erzsébet képviselő asszony vett át tőlem, 
mostantól ő a tanács társelnöke a parlamenti ellenzéki pártok részéről. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Nagyon röstellem, hogy az egyebek 

között én ezt nem mondtam el. Nagyon szépen köszönöm a kiegészítést, és ezúton 
szeretném megköszönni azt, amit ellenzéki alelnökként kifejtett a Nemzeti 
Fenntartható Fejlődés Tanácsban, Schmuck Erzsébetnek pedig eredményes munkát 
kívánok.  
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Megkérdezem, hogy az egyebek között a bizottság tagjai közül van-e még bármi 
más közölni- vagy felvetnivaló. (Nincs jelentkező.)  

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs, nagy tisztelettel megköszönöm a részvételüket és a 
türelmüket. Valamennyiüknek kellemes húsvéti ünnepeket kívánok, sok piros tojást a 
fiúknak, sok locsolót a hölgyeknek. A következő ülést várhatóan két hét múlva fogom 
összehívni. Mindenkinek szép napot kívánok!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 20 perc)  

Bencsik János 
a bizottság alelnöke 

 

Sallai R. Benedek 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Madarász Mária és Soós Ferenc 
 


