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Napirendi javaslat 
 

1. Az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság fejlesztési tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12721. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 
 

2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Bencsik János (Fidesz), a bizottság alelnöke 
 
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Bartos Mónika (Fidesz)  
Manninger Jenő (Fidesz)  
Varga Gábor (Fidesz)  
Heringes Anita (MSZP)  
Kepli Lajos (Jobbik)  
 

A bizottság titkársága részéről  

Hatvani Szabolcs, a bizottság munkatársa  
 

Meghívottak 

Hozzászóló 

Szabó Zsolt államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
 

Megjelent 

Dr. Szőgyényi-Kovács Szabolcs főosztályvezető-helyettes (Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 32 perc) 
 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és a meghívott kedves 
vendégeket, előadóinkat. 

Megállapítom, hogy a bizottság hat fő személyes jelenlétével határozatképes, 
helyettesítésre nem kerül sor.  

Napirendünket teszem fel szavazásra: az 1. napirendi pontban az egyes 
klímapolitikai és zöldgazdaság-fejlesztési tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitájára kerül sor, kapcsolódó bizottságként tárgyaljuk; a 2. 
napirendi pont keretében pedig az egyebekről válthatunk szót.  

Van-e valakinek további javaslata, észrevétele? (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, akkor szavazásra teszem fel mai napirendünket. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egybehangzó 6 igen szavazattal elfogadta a 
napirendünket.  

Tisztelettel köszöntöm Szabó Zsolt államtitkár urat, dr. Szőgyényi-Kovács 
Szabolcs főosztályvezető-helyettes urat és a fejlesztési tárca kedves munkatársait. 

Az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság fejlesztési tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/12721. számú törvényjavaslat  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

A zöldgazdaság fejlesztésével, a klímapolitikával kapcsolatos törvény 
módosításáról szóló T/12721. számú törvényjavaslat részletes vitájának kapcsolódó 
bizottságként történő lefolytatására kerül sor.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, a határozati házszabály 44. §-a 
alapján kell megvizsgálnunk, hogy az megfelel-e az Alaptörvényből eredő 
követelményeknek, a jogalkotás szakmai követelményeinek, valamint a nemzetközi és 
európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, és illeszkedik-e a jogrendszer 
egységébe.  

Tisztelettel kérem Szabó Zsolt államtitkár urat, hogy röviden mutassa be 
számunkra a törvényjavaslatot.  

Szabó Zsolt államtitkár előterjesztése 

SZABÓ ZSOLT államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Jó reggelt 
kívánok! Én is tisztelettel köszöntöm a bizottságot.  

Az előttünk fekvő törvényjavaslat négy kiemelkedő területtel foglalkozik, 
amelyeket feltétlenül meg kell tudnunk oldani. Talán a METÁR-ral kezdeném. Az 
Európai Bizottság elé még a nyári elfogadást követően a tervezett megújulóenergia-
átvételi rendszer módosítását beterjesztettük, a Bizottság azt vizsgálja. Tudomásunk 
szerint különösebb gond, probléma nincs vele, annál is inkább, mert a hasonló német 
jogszabályi környezettel párhuzamosan próbáltuk kialakítani mi is a magyar gazdaság 
számára legmegfelelőbb jogszabályi hátteret.  

Tekintettel arra azonban, hogy ez január 1-jéig nem fog megtörténni, ezért 
mindenképpen szükséges egy olyan átmeneti időszakot beszabályoznunk, amikor is 
nem szűnik meg a megújulóenergia-termelés támogatása az új erőművek esetében. 
Konkrétan arról van szó, hogy az úgynevezett kiserőmű és az egy megáig terjedő 
erőmű kategóriájában a következő időszakra meghosszabbítást adunk, és miután a 
KÁT eleve beépül a METÁR-ba egyfajta módon, ezt a lehetőséget megteremtjük.  
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Fontos, hogy létrehozzuk, mint derogációs vállalást, az Európai Unióval 
kapcsolatosan az úgynevezett nemzeti energetikusi hálózatot. Ez egy ingyenes hálózat 
lesz, Magyarország vállalta, hogy ezt létrehozza. A feladat az, hogy az egyre szigorodó 
európai uniós energiahatékonysági szabályokat és rendeleteket be tudjuk tartani és 
meg tudjuk tenni.  

Nagyon fontos, hogy a klímahatósági eljárásokban, azokon a területeken, ahol 
fejlesztések folynak, ami kiemelt feladat, könnyítést tegyünk, ezért a 
vizsgakövetelményeket megszüntetjük, kimondottan például a rákbetegségek 
kutatásával kapcsolatos adatoknál. Itt konkrétan a fluor- és egyéb, a környezetre 
hatással lévő gázok megtakarítási vagy nyomonkövetési rendszerét tartjuk 
kiemelkedőnek.  

Szeretném még kiemelni, és talán a legfontosabb, hogy rengeteg 
önkormányzati és lakossági megkeresést kaptunk az európai uniós pályázatokkal 
kapcsolatban, mert az értékcsökkenés elszámolását és technikáját követően olyan 
díjak kerültek megállapításra, amelyek nem mindig a piaci értéknek megfelelőek, 
konkrétan a víz- és csatornaközmű-szolgáltatás díjának területén. Szerettük volna ezt 
a kérdést megoldani, ezért ahhoz, hogy jó és a közműszolgáltató, az önkormányzat és 
a MEKH között együttműködő, harmonikus törvényi kapcsolat jöjjön létre, 
jogszabályi lehetőséget adunk arra, hogy az önkormányzat mint partner 
bekapcsolódjon, véleményt nyilvánítson, és a MEKH által meghatározott 
értékmegállapítás mint maximális érték figyelemmel kísérésével a CBA-hoz és a 
tényleges piaci körülményekhez alkalmazkodó árakat hozzon létre; erre teremtettünk 
törvényi lehetőséget.  

Azt lehet mondani, hogy valamennyi törvényi csomagban könnyítéseket és 
olyan lehetőségeket teremtettünk, amelyek következtében a következő időszakban 
pozitív változások léphetnek életbe. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna 
elmondani. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen az államtitkár úr hozzászólását. Tisztelettel 
kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki kíván hozzászólni a részletes vita ezen 
szakaszában az előterjesztéshez. (Jelzésre:) Manninger képviselő úré a szó. 

 
MANNINGER JENŐ (Fidesz): Köszönöm szépen. Javaslatot teszek a többségi 

véleményre. A bizottság megállapítja, hogy a vonatkozó törvény megfelel a 
házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdése szerinti, az Alaptörvényből eredő, 
illetve további jogi és jogalkotási követelményeknek. A javaslat hat törvény 
módosítását célozza a klímapolitika, az energiapolitika és a víziközmű-szolgáltatás 
területén. (Varga Gábor megérkezik az ülésre.) 

A klímapolitikával kapcsolatban a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal 
kapcsolatos tevékenységeket végzők terheit csökkenti, a Nemzeti Klímavédelmi 
Hatóság által végzett ellenőrzések hatékonyságát javítja, a vonatkozó klímapolitikai 
törvényben bevezeti az alkalmazkodás és a kitettség fogalmát. A víziközmű-
szolgáltatás esetében díjkompenzációs rendszerrel szabályozza az átmeneti díjfizetést, 
a nemzetgazdaságilag kiemelt közigazgatási hatósági ügyek ügyintézési határidejét 
lerövidíti, és hazánk energiapolitikai céljainak megvalósítása érdekében bevezeti a 
nemzeti energetikusi hálózatot, az energetikai szakreferensi intézményt, pontosítja az 
energetikai auditálás szabályozását, és biztosítja a METÁR rendszer fő elemének 2017 
elején történő életbe léptetését. Ezért javaslom a törvényjavaslat támogatását. 
Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándék van-e? (Jelzésre:) 
Heringes képviselő asszonyé a szó.  

 
HERINGES ANITA (MSZP): Az MSZP-frakció nevében azt tudom elmondani, 

hogy azért nem fogjuk támogatni ezt a javaslatot, mert mi még mindig azt látjuk, hogy 
akiknek igazán szükségük lenne a lakóépületek energiahatékonyságának növelésére, 
pont azok ki lesznek zárva, és nem fogják megkapni a lehetőséget. Félretett 
megtakarításaik nincsenek, és ma a magyar lakosság nagy része, egyezzünk meg 
abban, nagyon nehezen vág bele bármilyen hitelszerű megoldásba. A lehetőségeik 
sincsenek meg, nincs is miből visszafizetniük, ezért azon kéne gondolkodnunk, hogy 
rajtuk segítsünk, hogy nekik ne kelljen annyiféle rezsit fizetniük, akik a 
legrászorultabbak. Nekik kéne megtalálnunk azt a lehetőséget, hogy az ő épületeiket, 
lakóingatlanaikat tudjuk szigetelni, és az energiahatékonyság szempontjából egyre 
jobb állapotba hozni. 

Amíg a kormányzat erre nem találja meg a megfelelő lépéseket, addig ezt a 
területet mi így nem fogjuk tudni támogatni. 

 
ELNÖK: További hozzászólási szándék van-e? (Senki sem jelentkezik.) 

Megállapítom, hogy nincs. A részletes vita ezen szakaszát lezárom. 
Ezzel áttérünk a második szakaszra. Képviselői módosító indítvány 

benyújtására ez esetben nem került sor. Sallai Róbert Benedek elnök úr tett javaslatot 
arra, hogy a bizottság nyújtson be módosító indítványt, ezt tegnap délután mind a 
képviselőtársaim, mind pedig a minisztérium képviselői megkapták, és volt időnk 
mérlegelni annak tartalmát.  

Mivel az elnök úr nincs jelen, itt az első körben akkor kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy kíván-e valaki érdemben hozzászólni az elnök úr által előterjesztett 
bizottsági módosító javaslat tervezetéhez. (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, 
hogy nincs ilyen. 

Megkérdezem Szabó Zsolt államtitkár urat, hogy a benyújtott bizottsági 
módosító indítványt a tárca támogatja-e, van-e tárca-, illetve kormányálláspont. 
Gondolom, tárcaálláspont van. 

 
SZABÓ ZSOLT államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tárcaálláspontot ismertetek, elnök úr, és nem támogatjuk. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazásra kerül sor. Aki támogatja a Sallai Róbert 
Benedek elnök úr által előterjesztett, részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatot, az jelezze kézfeltartással! (Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 4 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 fő. Megállapítom, hogy a 
bizottság a bizottsági módosító indítványt elvetette.  

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben bizottságunk dönt a 
részletes vita lezárásáról, valamint a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. Kérdezem tehát a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. 
Amennyiben igen, akkor azt jelezzék! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
egybehangzó igen szavazatokkal a részletes vita lezárása mellett döntött.  

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e és benyújtja-e a részletes vitát lezáró 
jelentést. Aki elfogadja, és a benyújtással egyetért, az jelezze kézfeltartással! 
(Szavazás.) 5 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem szavazattal a 
bizottság a részletes vita lezárásáról és a jelentés benyújtásáról döntött. 

Nem kötelező, de a bizottságnak lehetősége van arra, hogy többségi, illetve 
kisebbségi előadót állítson. Tisztelettel kérdezem, hogy a többségi álláspont 
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ismertetésére van-e jelentkező. (Jelzésre:) Manninger Jenő képviselőtársunk, róla 
szavaznunk kell. Aki egyetért azzal, hogy Manninger Jenő képviselőtársunk 
ismertesse a bizottság álláspontját a parlamenti összegző vita során, az jelezze 
kézfeltartással! (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú igen szavazatokkal 
támogattuk a felkérését és a megbízását.  

Tisztelettel kérdezem, hogy a nemmel szavazó képviselőtársaink részéről 
kisebbségi hozzászólásra, kisebbségi vélemény előadására van-e jelentkező. 
(Jelzésre:) Van, Heringes Anita képviselő asszony. Köszönjük szépen, tudomásul 
vettük, a jegyzőkönyvben rögzítjük, szavazni nem kell a határozati házszabály 
előírásai szerint.  

Ennek figyelembevételével nagy tisztelettel megköszönjük Szabó Zsolt 
államtitkár úrnak és kollégáinak a személyes jelenlétet, és azt, hogy segítették a 
napirend megtárgyalását a bizottság számára. Ezzel az 1. napirendi pontunkat 
megtárgyaltuk és lezárjuk. 

Egyebek 

Az egyebek napirendi pont keretében szeretném jelezni, hogy a következő 
ülésünket november 17-én, csütörtökön kora délután fogjuk tartani, 14 órától, amikor 
Seszták miniszter úr meghallgatására kerül majd sor.  

Előtte, 10 órától a bizottság természetvédelmi kérdésekkel kapcsolatos szakmai 
konferenciát szervez a képviselői irodaház I. emeleti nagy tanácskozótermében, 
előtte, 9 óra 40 perctől az „Őrzők” című fotókiállítás megnyitására kerül sor ugyanott. 
Arra biztatom a képviselőtársaimat, hogy aki teheti, vegyen részt ezen a konferencián, 
mert sajnos, itt a bizottságból ketten, Manninger képviselőtársam és én egészen 
biztos, hogy nem tudunk részt venni, hiszen a Gazdasági bizottság ugyancsak 10 
órától ülésezik, és Seszták Miklós miniszter úr meghallgatására kerül sor. Így minden 
bizonnyal mi a délutáni saját bizottsági ülésünk meghallgatására már kellő 
felkészültséggel fogunk érkezni, és akkor megkönnyítjük a délutáni meghallgatás 
lefolytatását a Fenntartható fejlődés bizottságában.  

Megkezdődött az egyeztetés Heringes Anita képviselőtársunk 
kezdeményezésére a hulladékgazdálkodás magyarországi helyzetével foglalkozó 
tematikus ülés megszervezéséről az érintett tárcák megkeresésével. Reméljük, hogy 
még az ünnepi időszakot megelőzően, az őszi parlamenti ülésszak idején erre a 
tematikus meghallgatásra sor kerülhet. 

Van-e valakinek még valami felvetése, észrevétele, egyéb javaslata? (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor az egyebek napirendi pontot is lezárom. 

Az ülés berekesztése 

Ezzel együtt a bizottsági ülést is berekesztem. Tisztelettel köszönöm 
mindenkinek a pontos megjelenését és munkáját.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 46 perc) 

 

 

Bencsik János 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 


