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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 37 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága ülését 
megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, a napirendi pont előadóját és az 
Országgyűlés Hivatalának munkatársait. 

Első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Megállapítom az aláírt 
jelenléti ív alapján, hogy az eseti képviseleti megbízásokkal bizottságunk 
határozatképes.  

A második teendőnk a napirendi pont megállapítása. Képviselőtársaim a 
törvényi előírásnak megfelelően hétvégén megkapták a javaslatomat. A mai napra 
egyetlen napirend pont megtárgyalását terveztem: tájékoztató az „Irány az 55%!” 
európai uniós klímapolitikai javaslatcsomagról. A napirendi pont előadója Botos 
Barbara, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára. 
Szeretettel köszöntöm őt, munkatársaival együtt. 

Kérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése. 
(Nincs ilyen jelzés.)  Nem látok ilyet. Szavazásra teszem fel: ki az, aki támogatja a 
napirendi pont megszavazását? (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag 
elfogadta a napirendet. 

Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy tájékoztassam képviselőtársaimat, hogy 
a mai bizottsági ülésre vonatkozóan előzetes írásban jelezte távolmaradását Tessely 
Zoltán alelnök, Tiba István, Riz Gábor és Bana Tibor bizottsági tagok. Csöbör Katalin 
képviselőtársunk pedig jelezte, hogy baleset miatt leállt a közlekedés az M3-ason, de 
igyekszik ideérni. 

Tájékoztató az "Irány az 55%!" európai uniós klímapolitikai 
javaslatcsomagról [COM (2021) 551, 552, 554-564, 567-568] 

Tehát az első napirendi pont: tájékoztató az „Irány az 55%!” európai uniós 
klímapolitikai javaslatcsomagról. Ahogy említettem, a napirendi pont előterjesztője 
Botos Barbara államtitkár asszony.  

Az elnök felvezetője 

Tisztelt Bizottság! Ha jól emlékszem, a múlt heti ülésünkön már szóba került a 
klímasemlegesség ügye, de a mai napunk fő témája az idén júliusban előterjesztett 
csomag lenne, amely több, mint egy tucat jogszabály-tervezetet takar az 
energiahatékonyságtól a megújulóenergia-forrásokig, a kibocsátáskereskedelmi 
rendszerek kiterjesztése mellett az úgynevezett karbonvámon át a szociális 
klímaalapig, tehát egy elég széles spektruma annak a témának, amit mi szeretnénk 
megtárgyalni. Nagyon átfogó csomagról van tehát szó, amelynek az uniós tárgyalása 
minden bizonnyal még számos elnökségen át fog tartani. 

Tisztelt Képviselőtársaim! A mai ülésünk célja tehát, hogy államtitkár 
asszonytól egy általános tájékoztatást kérjünk a javaslatok főbb elemeinek és a 
kormány induló álláspontjának a megismerése céljából. Kérem államtitkár asszonyt, 
hogy röviden, 20-25 percben foglalja ezt össze utána megnyitom a vitát. Természetesen 
nemcsak a mai ülésünkön tárgyaljuk, hanem - a téma kiterjedtségéből 
következően - nyilván ez több bizottsági ülésünknek is napirendi pontja lesz. Most azt 
javaslom, hogy kezdjük el a tárgyalást! 
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Megadom a szót államtitkár asszonynak, és ha szükséges kiegészíteni, akkor a 
munkatársai is megtehetik ezt. Köszönöm szépen. Tessék parancsolni! 

Dr. Botos Barbara tájékoztatója 

DR. BOTOS BARBARA helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 
Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! 2021. július 14-én jelent 
meg az „Irány az 55 %!”, a „Fit for 55%!” európai bizottsági javaslatcsomag, amelyhez 
összesen 17 dosszié tartozik, plusz a csomagot bemutató közlemény. Ezen dossziék 
tárgyalása várhatóan 1,5-2 éves időtartamig fog tartani. Bizonyos dossziék esetében 
gyorsabb előrehaladásra számítunk, ezeket majd jelezni fogom, de az biztos, hogy négy 
elnökségen átívelő munkafolyamat áll előttünk. 

Kezdeném a Bizottság közleményével, amely az „Irány az 55%!” 
jogszabálycsomag tekintetében az Európai Unió 2030-ra vonatkozó, a korábbinál 
ambiciózusabb éghajlat-politikai célkitűzéseinek megvalósítása a klímasemlegesség 
elérése érdekében címen szerepel. Maga a közlemény összefoglalja és bemutatja a „Fit 
for 55%!”, azaz az „Irány az 55 %!” intézkedéscsomagot, amely több összefüggő elemből 
áll. A javaslatok célja ezen közlemény szerint, hogy 2030-ra és azon túl méltányos, 
versenyképes és zöldátállást biztosítson. Ahol lehetséges volt, a Bizottság emelte a 
meglévő jogszabályok ambíciószintjét, szükség esetén pedig új javaslatokat terjesztett 
elő. Az összefoglaló közleménnyel kapcsolatosan nem szükséges álláspontot 
kialakítania a magyar kormánynak.  

A második az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásegységein belüli 
kereskedelmi rendszer létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelv. Az üvegházhatású 
gázok uniós kibocsátáskereskedelmi rendszeréről, a piaci stabilizációs tartalék 
létrehozásáról és működtetéséről szóló EU 2015/1814-es határozat és a 2015/757-es 
rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet, 
összefoglaló néven tehát ez az EU ETS felülvizsgálati csomagja. 

Röviden a tartalma. Az EU emissziókereskedelmi rendszerében 2030-ra a 
jelenlegi 43 százalék helyett 61 százalékos kibocsátáscsökkentést kell elérni a 2005-ös 
szinthez képest. A vállalatoknak, cégeknek adott ingyenes szén-dioxid-kvóták 
mennyisége csökkenni fog, sőt, az iparnak adott ingyenes kiosztás 25 százalékát 
feltételhez kötik, méghozzá az energiahatékonysági és dekarbonizációs folyamatokba 
való beruházásokhoz. Az ETS szén-dioxid-kvóták aukciójából származó bevételt a 
tagállamoknak az eddigi 50 százalékkal szemben 100 százalékban klímavédelmi 
intézkedésekre kell fordítaniuk.  

Az ingyenes kiosztást a 2025-’35. közötti időszakban folyamatosan fogják 
kivezetni, 10-10-10 százalékkal, a CBAM-mechanizmus alá tartozó ipari ágazatokban. 
Ezen CBAM-mechanizmusról külön dosszié keretében fogok részletesebben beszélni.  

A légi közlekedési ágazat ingyenes kiosztását szintén fokozatosan, 2027-ig 
vezetik ki. A közúti közlekedésre és az épületekre egy önálló emissziókereskedelmi 
rendszer fokozatos bevezetését javasolják 2026-tól. A tengeri hajózásra történő ETS-
kiterjesztés helyett a jelenlegitől külön működő új ETS létrehozása is megtörténik, 
továbbá a modernizációs alapból az energiaszektor átalakítását lehet támogatni, 
amelynek költségvetését megemelik, és nem lehet többé semmilyen fosszilis 
üzemanyaghoz kapcsolódó projektet támogatni.  

Magyarország a modernizációs alapból nagyjából 1,1 milliárd eurót kap a 
jelenlegi javaslat szerint. A növekmény tehát valamivel nagyobb, mint másfélszeres a 
jelenlegi csomaghoz képest. 

Az innovációs alapból elérhető pénz megközelítheti a 70 milliárd eurót, a 
mostani szabályok szerinti méret 3-3,5-szeresét.  
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Mi úgy gondoljuk, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelem költségének a 
megfizetése nem hárulhat a lakosságra. Ezt alátámasztja az is, ami jelenleg Európában 
zajlik, az energiaárak drasztikus emelkedése, a villamosenergia-árak 2,5-szeresükre, a 
gázárak háromszorosukra emelkedtek. Számos uniós kormány már az EIT-hez fordult 
azért, hogy orvosolják ezt a problémát. Számos javaslat már az asztalon van az október 
20-21-ei ülésre. 

Mi úgy gondoljuk, hogy a háztartásokat meg kell óvni az európai szinten 
egységes karbonár bevezetésétől, figyelemmel a tagállamok jövedelmi viszonyainak 
nagyfokú különbségeire. A magyar kormány már számos alkalommal jelezte ezt, de 
számunkra elfogadhatatlan a lakossági épületek bevonása az új rendszerbe, de a 
lakossági közúti közlekedés bevonását is ellenezzük.  

Az EU-nak véleményünk szerint minél több és minél egyszerűbben 
felhasználhatóbb forrást kellene biztosítania a zöldátmenet finanszírozására. Ezen 
csomag szoros kapcsolatban áll a szociális klímaalap felállítása csomaggal, tehát a 
kettőt együtt kell nézni, hiszen van egy 72 milliárdos csomag, amelyből Magyarország 
a nyolcadik legjobb kedvezményezett, körülbelül 3,1 milliárd euróval. Viszont ezen 
szociális klímaalap nem orvosolja azt a terhet, amelyet a lakosságra hárítunk teljes 
egészében, illetve nagyon nagy adminisztratív teherrel is jár ezen ETS kiterjesztett 
rendszerből származó bevételeknek az újraelosztása. (Győri Enikő megérkezik a 
bizottság ülésére.) 

A következő csomag, ez a harmadik csomag, a légi közlekedés uniós gazdaság 
egészét érintő kibocsátáscsökkentési célértékeihez tartozó hozzájárulása, valamint a 
globális piaci alapú intézkedések végrehajtása céljából a 2003/81/EC-irányelv 
módosítását irányzó európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet, röviden ETS 
aviation, vagy ETS légi közlekedés.  

A csomag tartalmát röviden ismertetném. A bizottsági javaslat szerint az 
ingyenes kibocsátási egységek fokozatosan szűnnének meg a légitársaságok számára 
2027-re, és 2023-tól az árverésre bocsátott kibocsátási egységek is fokozott ütemben 
csökkennének. Az emissziókereskedelmi rendszer hatálya továbbra is csak az Európai 
Unión belüli járatokra korlátozódik, de 2027-től azokból az országokból érkező és 
országokba érkező járatokat is integrálja, amelyek nem alkalmazzák az ICAO CORSIA-
rendszerét. Majd az ICAO CORSIA-rendszeréről is külön fogok beszélni. 

A javaslat nem érinti továbbá a repülés nem szén-dioxid-kibocsátásait, amelyek 
a szektor éghajlatra gyakorolt hatásának körülbelül kétharmadát teszik ki. Ezeknek a 
kibocsátásoknak a beárazása terelhetné hatékonyabban a szektort például a tisztább 
üzemanyagok felé.  

Az EU-n belüli járatok repülőgép-üzemanyagára vonatkozó kötelező 
adómentességet megszüntetnék, és fokozatosan minimum-adókulcsokat vezetnének 
be, amelyek 2033-tól érnék el az egységesen minimális 10,75 euró/gigajoule, körülbelül 
0,38 euró/liter kulcsot, kivéve a csak teherszállító járatokat. Ugyanakkor a fejlett bio- 
és e-üzemanyagok tíz évig nulla kötelező minimum-adókulcsban részesülnek. A 
minimális adókulcsokat az üzemanyag energiatartalma határozná meg, már nem a 
térfogat, és 2024-től minden évben indexálni fogják azokat az infláció mértékével.  

A magyar álláspontot illetően a javaslat általános céljával, miszerint fokozatosan 
kivezetni a légi közlekedésben a kibocsátási egységek mennyiségére alkalmazott 
ingyenes kiosztást 2027-ig, ezzel egyetértünk, miközben a CORSIA-rendszerrel együtt 
meg kell teremteni az összhangot. Ugyanakkor lényegesnek tartjuk azt, hogy az uniós 
légi közlekedési szektor ne szenvedjen versenyhátrányt sem a globális piacon, sem az 
Unión belül. Ennek érdekében olyan intézkedések foganatosítása szükséges, amelyek 
egyenlő versenyfeltételeket biztosítanak.  
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Az EU emissziókereskedelmi rendszer szigorításából fakadó többletbevételek 
felhasználása körében pedig biztosítani kell, hogy azok az új, tiszta technológiák 
fejlesztésére irányuljanak, vagy alternatívaként a költségterhek növelése helyett vagy 
mellett a kötelező dekarbonizációs célok teljesítését kell megkövetelni a 
légitársaságoktól.  

Óvatos megközelítést és alaposabb hatáselemzést javaslunk az adózási 
szabályokkal kapcsolatos módosítások tekintetében. Nem tudom, hogy ez a terjedelem 
megfelel-e? Most érkeznénk el a negyedik csomaghoz, és még előttünk áll tizenöt 
darab. Tehát ha csomagonként ez a részletesség megfelel, vagy sem, akkor folytatom… 

 

ELNÖK: Igen, tessék parancsolni tovább folytatni! Köszönöm. 
 
DR. BOTOS BARBARA helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Jó. A negyedik csomag: a 2018/841. számú rendelet hatálya, a 
megfelelési szabályok egyszerűsítése, a tagállamok 2030-ra vonatkozó céljainak 
meghatározása, valamint a földhasználati, erdészeti és mezőgazdasági ágazatban a 
klímasemlegesség 2035-ig történő kollektív megvalósítására vonatkozó 
kötelezettségvállalás tekintetében történő módosításáról, valamint a 2018/1999. 
számú rendelet nyomon követése, a jelentéstétel, az előrehaladás nyomon követése és 
a felülvizsgálat javítása tekintetében történő módosításáról szóló rendelettervezet, 
röviden LULUCF. 

Röviden a csomag tartalmáról. Jóval ambiciózusabb célokat vezetne be a 
tervezet, mint a jelenlegi LULUCF-rendelet. Az Európai Unió erdőinek 2030-ban 310 
millió tonna szén-dioxidot kell elnyelnie, a 263 millió tonna helyett. Magyarország 
célszámot is kapott, mint minden tagállam, 5,7 millió tonnás célszámot.  

Továbbá közös erdészeti és mezőgazdasági pillért hoznak létre 2031-től ebben a 
két ágazatban. 2035-re az agráriumból származó szén-dioxid-kibocsátásnak és az 
erdők szén-dioxid-elnyelésének egyensúlyba kell kerülnie, tehát 2035-re a 
klímasemlegességet el kell érnie ennek az összevont ágazatnak. E dosszié tekintetében 
az ambícióemelést aggályosnak tartjuk.  

A LULUCF-szektor és a mezőgazdasági kibocsátások 2030 után tervezett 
összevonását nem támogatjuk, azért, mert a mezőgazdasági kibocsátásokat várhatóan 
az erdőgazdálkodási tevékenység, elsősorban a fakitermelés korlátozásával fogják 
ellensúlyozni, amely viszont fenntartható módon is folytatható.  

Továbbá megalapozatlannak tartjuk a Bizottság által Magyarország számára 
2030-ra meghatározott 5,7 millió tonnás, a LULUCF-szektorra vonatkozó szén-dioxid-
megkötést. Továbbá nem támogatjuk, hogy a Bizottság saját hatáskörben állapítsa meg 
a tagországok számára a LULUCF-célértékeket. Összességében pedig úgy gondoljuk, 
hogy a mezőgazdaságban az üvegházhatásúgáz-kibocsátás szinten tartása lehet reális 
cél a kibocsátáscsökkentés helyett, és ezen összevont szektorban a LULUCF-szektor 
kárára történne a mezőgazdasági kibocsátások csökkentésének a kompenzálása.  

Ötödik dosszié. A párizsi megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése 
érdekében a tagállamok által 2021-2030-ig kötelezően teljesítendő az éghajlat-politikai 
fellépéshez hozzájáruló éves üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésének 
meghatározásáról szóló rendelet módosításáról szóló 2018/842. számú európai 
parlamenti és tanácsi rendelettervezet módosításáról szóló rendelettervezet. Ez az 
ESR, vagy röviden effort sharing, erőfeszítés-megosztási dosszié.  

Szintén nagyon röviden a tartalma. A 2030-as uniós klímacélt mínusz 40 
százalékra növeli a Bizottság a jelenlegi 30 helyett, ez összes, uniós szintű cél ezen 
dossziéban, és a bázisév ugyanúgy, mint az ETS esetében, a 2005-ös szint. A tagállami 
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célokat továbbra is GDP/fő alapon határozza meg, ez nekünk jó. Emellett sokat 
érveltünk az elmúlt egy évben; örülünk, hogy ez fennmaradt. E tekintetben 
Magyarországnak 2030-ra 18,7 százalékos kibocsátáscsökkentést kell elérnie a 
jelenlegi 7 százalékos kibocsátáscsökkentési cél helyett, tehát 11,7 százalékkal 
emelkedett a magyar cél. Jelzem, az összes többi tagállamé is 10-11-12 százalékkal 
emelkedett. Nagyságrendileg a tagállamok között egy 40 százalékos szórás van.  

Amúgy is a már nyilvánossá vált Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiában mi már 
egy legalább 40 százalékos tagállami magyarországi kibocsátáscsökkentési célt írtunk 
elő, és ha ezt tekintjük referencia-forgatókönyvnek, referencia-szcenáriónak, akkor 
már ebben számoltunk nagyságrendileg egy 18 százalékos magyarországi célemeléssel; 
ehhez képest ez a 0,7 százalékos emelés évente 1-1,5 milliárd forintos többletköltséget 
jelent Magyarország számára, ami elenyésző. Ezt az új elosztást természetesen 
támogatjuk. 

És itt megint van egy kapcsolódási pont, hiszen az ETS-dossziéban az ETS-t nem 
kiterjesztenék, hanem a jelenlegi emissziókereskedelmi rendszer mellett egy 
párhuzamos emissziókereskedelmi rendszert felállítanának a közlekedésre és az 
épületszektorra, viszont ezek továbbra is ezen ESR, azaz erőfeszítés-megosztási 
rendelet hatálya alatt maradnak, de ezzel együtt a karbonárazás közlekedésre és 
épületekre való kiterjesztését javasolja a Bizottság. Tehát itt van némi duplikáció, 
hiszen a nemzeti leltárban ez az ESR alatt marad, mégis van itt egy külön cél ebben a 
külön ETS-ben, méghozzá egy 43 százalékos cél. Összességében elfogadható ez az új 
célszám, kitérve a magyar álláspontra: mint jeleztem, mi a 18 százalékos nemzeti 
célszámmal számoltunk. Ehhez képest a 0,7 százalék elenyésző, ugyanakkor azt 
fontosnak tartjuk, hogy az ambiciózusabb célok teljesítése érdekében, különösen az 
alacsonyabb jövedelmű tagállamok számára megfelelő források álljanak rendelkezésre 
a teljesítésre. Jelenleg a szociális klímaalapon kívül és a megnövelt modernizációs 
alapon kívül, illetve az innovációs alapon kívül, amely azonban közvetlen uniós 
pályázati lehetőséget jelent, nem találkoztunk további bemutatott forráslehetőséggel.  

Hatodik dosszié: a 2019/631-es rendeletnek az új személygépkocsikra és az új 
könnyű haszongépjárművekre vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási előírásoknak az 
Unió fokozott éghajlatvédelmi törekvéseivel összhangban zajló megerősítése 
tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendelettervezet.  

Röviden összefoglalva. Az új személygépjárműveknek 55 százalékkal kevesebb 
szén-dioxidot szabad kibocsátaniuk 2030-tól; a jelenlegi cél 37,5 százalék; 2035-ben 
pedig 100 százalékkal kevesebbet. Az új kisteherautóknak 50 százalékkal kevesebb 
szén-dioxidot szabad kibocsátaniuk 2030-ra, a jelenlegi 31 százalék helyett, 2035-ben 
pedig 100 százalékkal kevesebbet. A javasolt szabályozás alapján gyakorlatilag 2030-
tól csak hibrid, 2035-től már csak nulla kibocsátású gépjárművet lehetne az uniós 
piacon forgalomba hozni, és már nem lehet belsőégésű motorral működő új 
gépjárműveket értékesíteni az Európai Unió piacán.  

A magyar álláspont, és ez némileg tükrözi a V4-álláspontot is: Magyarországon 
nem minden állampolgár képes elektromos gépjármű vásárlására; ezek a célok a 
gazdagabb nyugat-európai tagállamokra szabódtak. Az elektromos járművek teljes 
ökológiai lábnyoma és a gyártásukból, a használatukból, a háttérinfrastruktúra-
kiépítésből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás egyelőre nem kisebb, mint más 
technológiák esetén. A célok az akkumulátorgyártási kapacitás szemszögéből is 
irreálisnak tűnnek, kevésbé szigorú ambíciószintek vonatkozását kérjük a 
kisteherautókra.  

Néhány adat. A járműgyártás a magyar GDP 5-6 százalékát adja, amihez még 
hozzáadódik a beszállítók 8-9 százaléka. 2019-ben több mint 500 ezer járművet 
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gyártottak Magyarországon, ami az EU gyártásának a 3,5 százaléka. Ez 14 millió 
személygépkocsi gyártását jelenti. A világon évente, tehát globálisan 100 millió 
gépjárművet gyártanak, és globálisan 1,4 milliárd autó van jelenleg forgalomban.  

Magyarországon évente 2,4 millió gépjárműmotor készül; EU-s szinten 14 millió 
darab, a magyar gyártás adja ennek 17-18 százalékát. Magyarországon több mint 900 
vállalkozás érintett a járműiparban, amelyek a nemzeti export 20 százalékát adják. Az 
ágazat termelési értéke 2018-ban már több mint 8000 milliárd forint volt.  

Ha megnézzük a feldolgozóipart, akkor a feldolgozóiparban lévő közel egymillió 
munkahely mintegy 90 százaléka részben vagy egészében a járműgyártáshoz 
kapcsolódik Magyarországon, ami a hazai munkahelyek mintegy 20 százalékát teszi ki. 
Jelenleg a járműgyártásban a Covid miatt 150 ezer munkavállaló dolgozik, a korábbi 
190 ezer helyett; a pandémia előtt ez 192 ezer volt számszerűen, pontosan. Tehát fontos 
ezzel számolnunk, illetve azzal a trenddel is, amely most érinti Magyarországon az 
autóipart és a beszállítókat, hogy a globális csiphiány is jelentős terhet ró a 
járműgyártásra Magyarországon.  

A hetedik dosszié: a 2018/2001-es európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a 
2018/1999-es európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a 98/70/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek a megújulóenergia-forrásból előállított energia-
előmozdítása tekintetében történő módosításáról, valamint az EU 2015/652 tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló irányelvtervezet, röviden RED III, renewable 
energy directive.  

Röviden a tartalma. A megújulóenergia-irányelv keretében a Bizottság a 
klímaterv alapján vizsgált legmagasabb, azaz 40 százalékos uniós célszámot javasol, 
amit a tagállamok önkéntes hozzájárulás útján teljesíthetnek. Tehát a teljes 
energiafelhasználást, itt a primer energiafelhasználásról beszélünk, 40 százalékban 
megújuló energiából kell fedezni. A fűtés-hűtés szektorban minden tagállamnak évi 1,1 
százalékponttal kötelező növelni a megújuló energiát, illetve amennyiben a tagállam a 
hulladékhőt is beszámolja, akkor 1,5 százalékkal. Ezen felül további tagállami célokat 
is javasolnak, ami Magyarországra nézve plusz évi 1,5 százalékos emelkedést jelent. 

A távfűtésben az éves megújuló célszám legalább 2,1 százalék. Ez 1 százalékkal 
több, mint a jelenlegi, tehát majdnem kétszerese, ami indikatív, és a hulladékhő is 
beszámítható. Ez kiegészül további intézkedésekkel, amelyekből a tagállamok 
választhatnak. Az épületek kapcsán a megújuló energia felhasználására a tagállamok 
indikatív célszámot állítanak fel 2030-ra. 

Az ipari szektorban az indikatív cél eléri az évi 1,1 százalékpontos növekedést, 
ami a megújulóenergia-növelést illeti. Emellett a tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy az iparban felhasznált hidrogén 55 százaléka 2030-ra megújuló alapú legyen. A 
közlekedési szektorban a megújuló üzemanyagoknak és a megújuló alapú villamos 
energiának 2030-ra 13 százalékkal kell hozzájárulnia az üvegházhatású gáz 
intenzitáscsökkentéséhez. A fejlett bioüzemanyag és a biogáz aránya kapcsán 2030-ra 
2,2 százalékra tesz javaslatot. (Csöbör Katalin megérkezik a bizottság ülésére.) 

És van egy új fogalom, amely bejött, ez a nem biológiai eredetű megújuló 
üzemanyagok, egyelőre ilyenről csak mint a zöldhidrogén tudunk. Ennek az arányát 
2,6 százalékban kívánják biztosítani a közlekedésben szolgáltatott energiákhoz képest. 
És ami érdekes, hogy ezzel párhuzamosan a fejlett bioüzemanyagok aránya a RED II-
höz képest csökkent, de mint jeleztem, ez azért van, mert egy új fogalom került 
kialakításra, a nem biológiai eredetű megújuló üzemanyagok arányának a növelési 
célja. 

Jelenlegi álláspontunk az, és ezt el szeretném mondani, hogy nagyon sok dosszié 
esetében nemcsak mi mint magyar kormány, hanem számos más uniós tagállam 
egyelőre vizsgálati fenntartást jelentett, hiszen a hatáselemzések még zajlanak. Sajnos 
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az Európai Bizottság nem végzett olyan hatástanulmányt, amely az összes dosszié 
együttes hatását vizsgálja. Egyenként az egyes dossziékra készültek uniós szintű 
hatáselemzések, de ezek a szinergiákat nem vizsgálják. Mi dolgozunk ezen a 
hatáselemzésen, és jelzem, hogy ezen hatáselemzés az összes dosszié együttes hatását 
vizsgálja. Azt is nézzük, hogy az egyes dossziék milyen hatást fognak gyakorolni például 
az energiaárak emelkedésére. Ezt folyamatosan modellezzük. Nagyon sok 
részinformáció még hiányzik, az előttünk álló 1,5-2 évben látjuk majd tisztán a 
javaslatokat, illetve nagyon sok útmutató is még most készül; a részletszabályokat még 
sok esetben nem ismerjük. 

A RED III-mal kapcsolatban az álláspontunk az, hogy minden karbonmentes 
energiában rejlő lehetőséget ki kell használni, éppen ezért nem tartjuk feltétlenül 
indokoltnak a javasolt, azaz EU-szinten kötelező ambícióemelés mértékét, és az 
esetlegesen bevezetésre kerülő magas részkvótákat sem az egyes területeken.  

A klímacélok elérése tekintetében elengedhetetlen a méltányosság, a 
tisztességes átmenet, az igazságos átmenet, hogy pontosabban fogalmazzak és a 
technológiasemlegesség elvének tiszteletben tartása, és annak biztosítása, hogy 
egyetlen tagállamra se nehezedjen aránytalan teher.  

Aggályosnak tartjuk, hogy a társadalom szegényebb rétegeit akár súlyosan is 
érinthetik a tervek, továbbá a piac fejlődését is súlyosan akadályozhatja a 
túlszabályozás vagy a túl ambiciózus kötelező részkövetelmények meghatározása. 
Ennek megfelelően nem támogatjuk az ipari szektorban a megújulóenergia-részesedés 
előírását kötelező jelleggel, a szintetikus hidrogén és a megújuló hidrogén pedig 
előreláthatólag nem fog az előírt mennyiségben rendelkezésre állni 2030-ra. 

Az európai ipar versenyképességének megőrzése legalább olyan kiemelt 
szakpolitikai cél, mint a megújuló energiák ösztönzése. Az alternatív üzemanyagok 
térnyerése kapcsán fontosnak tartjuk, hogy minden lehetőséget figyelembe vegyünk; a 
közlekedési szektor károsanyag-kibocsátás csökkentésében nagyon széles kínálat áll 
rendelkezésre. Fontos lenne ezen lehetőségek mindegyikével élni, és a piaci verseny 
dönti majd el, hogy melyik alternatíva milyen súllyal fog szerepelni az egyes tagállamok 
közlekedésienergia-mixében. 

A nyolcadik csomag: az energiahatékonyságról szóló irányelvtervezet. A 
Bizottság az átfogó uniós cél módosítását javasolja akként, hogy a 2020-as referencia-
forgatókönyvhöz képest előrejelzett energiafogyasztást 9 százalékkal javasolja 
csökkenteni 2030-ra, ami, ha nem a 2020-as referencia-forgatókönyvet nézzük, hanem 
az 1990-es bázisévhez képesti jelenlegi 32,5 százalékos uniós célt a végső 
energiafelhasználásban, akkor ez 36 százalékra emelkedik.  

Nem lesz kötelező a tagállami célszám, ugyanakkor a jelenlegi teljesítési 
rendszert a Bizottság megerősíti, és a Bizottság kérheti az indikatív cél növelését, illetve 
további intézkedésre hívhatja fel a tagállamot. Emellett az évi 0,8 százalékos célt 
tagállami szinten 1,5 százalékra növelik. Ez egy éves energiamegtakarítási 
kötelezettség, és ez minden tagállamra kötelező.  

Továbbá energiahatékonysági intézkedéseket vezetnek be a közszférában, 
ideértve az épületek felújítását és a zöldközbeszerzéseket is, és rögzítik az 
energiahatékonyság elsődlegességének elvét az uniós jogban, biztosítva az átfogó 
alkalmazását.  

A jelenlegi 0,8 százalékos cél 1,5 százalékra emelése jelentős teher lesz 
számunkra. Van egy külön cél, ami nagyon váratlan a csomagban, ez a közszférában 
javasolt külön éves 1,7 százalékos megtakarítási kötelezettség. Ez többnyire a regionális 
és helyi önkormányzati szintű közintézmények fejlesztésére fókuszál. Annak ellenére, 
hogy ez egy olyan cél, amelybe az összes többi cél is beszámít, itt látunk ezen a területen 
némi duplikációt.  



12 

Mi a szemléletformálás, a szakemberképzés, a zöldmunkahely-képzés és a 
programozási kötelezettség fókuszába ezeket a területeket szeretnénk állítani, és a nagy 
forrásigényes beruházáselemek kötelező előírása tekintetében kifejeztük 
fenntartásainkat, különösen hogy a magasabb uniós cél teljesítése érdekében eddig 
csak a központi kormányzati épületekre vonatkozott a 3 százalékos cél, ezt viszont az 
Európai Bizottság javasolja kiterjeszteni minden egyes középületre. Tehát egy százas 
nagyságrend 15-20 ezres nagyságrendre fog kiterjedni, annak az adminisztratív 
elszámolási rendszere felállításával együtt, és ezen épületek esetében a 3 százalékos 
felújítási kötelezettség tekintetében közel nulla energiaigényű épületi szintet kell elérni 
négyzetméteralapon. A rugalmasságok is megszűnnek, tehát ha valaki valamelyik 
évben többet teljesít, nem tudja előre beszámolni, vagy ami eddig létezett, azt a 
következő három évre, vagy visszamenőleg, az előző három évre, és ezen rugalmasság 
felszámolásával nem értünk egyet, hiszen nehéz pontosan tervezni egy ilyen 3 
százalékos aránynál.  

Visszatérve a közel nulla követelményekre. Ez olyan többszintű 
követelményrendszert jelent, amelyet alapvetően az új épületekre vonatkozóan 
alakítottak ki, és ahogy elmondtam, így, hogy a bizottsági javaslatok csökkentik a 
rugalmasságot, ez jelentős többletterhet jelent a tagállamokra nézve. Jelzem, hogy a 
legutóbbi energiahatékonysági törvénymódosításban mi már a középületek 50 
százalékára előírtuk ezt a példamutató jelleget, hogy közel nulla energiakövetelmény-
szintre kell őket felújítani. 

Az energiaszegénység fogalmának irányelvi meghatározása is belekerült a 
javaslatba, ez fontos áttörés. A kiemelt szociálpolitika nevesítése mellett egyenrangúan 
fontos számunkra, hogy a családpolitikai aspektusok is nevesítésre kerüljenek.  

A távhőre és a kapcsolt energiatermelő létesítményekre vonatkozóan egy szén-
dioxid-megtakarítási és hatékonysági kritérium kerül bevezetésre. Itt a hatékony távhő 
fogalma olyan szinten szigorodott, hogy a jelenlegi 200 magyarországi távhőszektorból 
körülbelül 33 távhőszektor felel meg a jelenlegi hatékony távhő fogalmának, viszont ezt 
oly mértékben fogják szigorítani, hogy 2035-re hatékony távhőben már nem 
számolható el a kapcsoltenergia-termelés, és ezt aggályosnak tartjuk. Ezt az álláspontot 
a MaTáSzSz is megfogalmazta felénk. Sajnos a jelenlegi távhőrendszerek döntő 
többsége még fejlesztéssel sem alkalmas ezen új, hatékony távhőcélok teljesítésére.  

Továbbá van még egy részarány, az épületek megújulóenergia-részarányára 
vonatkozó javasolt 49 százalékos cél, amely szintén nagyon magas. Tudni kell, hogy 
Magyarországon az épületek 12 százaléka nem alkalmas arra, hogy háztartási méretű 
kiserőművek kerüljenek a tetejükre, tehát tovább szűkül Magyarország mozgástere, és 
számos beruházás is úgy valósul meg, hogy nem tudunk róla, ami egyrészről jó, 
másrészről fontos lenne ezeknek a becsatornázása a megemelt, megújuló cél 
eléréséhez. 

E tekintetben fontosnak tartjuk a tagállamok közötti földrajzi, gazdasági, 
valamint a történelmi fejlődésből eredő eltérések figyelembevételét, amelyek 
egyértelműen behatárolják a tagállam épületállományát. 

A kilencedik javaslat az AFID-javaslat, az alternatív üzemanyagok 
infrastruktúrájának kiépítéséről, valamint a 2014/94/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettervezet, AFID. A javaslat 
kötelező célokat állapít meg a könnyű haszongépjárművek és a nehéz 
tehergépjárművek transzeurópai közlekedési hálózaton, azaz a Ten-T hálózaton 
nyilvánosan hozzáférhető töltő-infrastruktúrájára, villamosenergia- és 
hidrogéntöltőkről beszélünk. A töltőállomások közötti maximális távolságot 
határozzák meg: a villamosenergia-töltőállomások tekintetében a 60 kilométert, a 
hidrogén-töltőállomások tekintetében a 150 kilométert. Minden egyes biztonságos és 
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védett parkolóhelyen, a városi csomópontokban és az áruterminálokban is 
töltőállomást kell telepíteni, továbbá követelmények lesznek meghatározva a kikötők 
part menti energiaellátására és a repülőgépek villamosenergia-ellátására a Ten-T 
repülőtereken. Az alternatívüzemanyag-infrastruktúra kapcsán a javasolt kötelező 
célok szerintünk túl ambiciózusak, nagyobb tagállami mozgástérre lenne szükség, 
elsősorban a valós igényekre és a piaci mechanizmusra támaszkodva. 

A tizedik javaslat: a Bizottság közleménye az alternatív üzemanyagok 
infrastruktúrájának gyors kiépítését támogató, kiegészítő intézkedések ismertetését 
célzó stratégiai megvalósítási tervről. Ez a megvalósítási terv alapvetően, röviden az 
alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának gyors kiépítését támogató kiegészítő 
intézkedéseket ismerteti. A közleményről nem szükséges magyar álláspontot 
kialakítani.  

A tizenegyedik pont, a tizenegyedik dosszié: a fenntartható légi közlekedés 
számára biztosított egyenlő versenyfeltételekről szóló rendelettervezet, ez a ReFuelEU 
aviation. A légitársaságok kötelesek ezen rendelettervezet tartalma szerint az összes 
uniós repülőtérről való minden induláskor fenntartható légijármű-üzemanyagokkal 
kevert üzemanyagot felvenni. A szabályozás a légitársaságok közötti tisztességes 
versenyt is hivatott szolgálni. A célszámok előírása annak érdekében történt, hogy a 
repülőgépüzemanyag-forgalmazók egyre nagyobb arányban hozzák forgalomba a 
fenntartható légijármű-üzemanyagokat az uniós repülőterekre szállított üzemanyagok 
tekintetében.  

Néhány célszámot hadd mondjak el! 2025-re a fenntartható légijármű-
üzemanyagokra vonatkozó új célkitűzés 2 százalék, a fenntartható légijármű-
üzemanyag, 2030-ra 5 százalék, amelyből 0,7 százalék szintetikus; 2035-re 20 százalék 
a fenntartható légijármű-üzemanyag, amelyből 5 százalék szintetikus; 2040-re 32 a 
fenntartható, amelyből 5 százalék a szintetikus; 2045-re 38 százalék a fenntartható, 
amelyből 11 százalék szintetikus, és 2050-re 63 százalék a fenntartható légijármű-
üzemanyag, amelyből 28 százalék szintetikus légiközlekedési-üzemanyag. 

A légi közlekedés esetében az alternatívüzemanyag-felhasználásra kitűzött 
2025-ös határidőt egy kicsit túl korainak tartjuk, mert nem áll rendelkezésre elegendő 
üzemanyag a piacon, továbbá technológiasemleges megközelítést támogatunk, 
alapvetően olyan célszámok bevezetését tartjuk támogatandónak, amelyek nem írják 
elő a kötelező specifikus bekeverési arányok teljesítését.  

És nemcsak ezen dosszié tekintetében, az összes dosszié tekintetében 
elmondanám, hogy az összes érintett magyarországi érdekelt felet bevontuk már július 
14. után a nyári hónapokban a javaslatcsomag hazai hatásainak a vizsgálatába. Ezen 
csomag tekintetében a Wizz Airt és a Budapest Airportot kerestük meg, amelyek 
számos hasznos inputot adtak nekünk.  

Ezek közül egyet emelnék ki, ami fontos volt a Budapest Airportnak is, miszerint 
fontos nekik, hogy a repülőtereken is kell majd biztosítani üzemanyagot, viszont a 
jelenlegi tervezetben az szerepel, hogy a repülőterek is megjelennek kötelezettként, 
ugyanakkor az üzemanyagot a repülőterek nem értékesítik. Tehát az üzemanyagot a 
földi kiszolgálók és az olajipari vállalatok adják el a légitársaságoknak, és itt a fuel 
supplier, tehát az üzemanyag-biztosító fogalom szabályozását vitatjuk. Javasoljuk, 
hogy a szabályozás címzettjei közé vegyék fel az olajipari vállalatokat is, hiszen csak 
adott esetben lehet ezt a fogalmat egy továbbértékesítő szervezetnek megfelelően 
átadni az uniós repülőtéren, viszont ezen továbbértékesítő szervezetnek nincs ráhatása 
a termék elérhetőségére és a bekeverési arányokra.  

A tizenkettes dosszié: a megújuló alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
üzemanyagok tengeri közlekedésben való alkalmazásáról szóló rendelettervezet, ez a 
ReFuel Maritime. A javaslat üzemanyagszabványt vezet be a tengeri hajók fedélzetén 
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felhasznált energia üvegházhatásúgáz-kibocsátására vonatkozó éves átlagos 
határértékek formájában, és azok a hajók, amelyek nem tartanák be ezeket a 
határértékeket, büntetést fizetnének. Ez a dosszié kevésbé releváns Magyarország 
számára. Ezt fontos megjegyezni, lévén, hogy nincsen tengeri flottánk. Viszont lesz 
kihatása majd, és ez külön kiemelendő, a magyarországi hajózásra is. Úgyhogy egyelőre 
nincs elérhető alternatív üzemanyag az LNG-hez képest a személyhajók esetében, tehát 
ez nem elérhető. Itt az elektrifikáció és a hidrogén felé tudunk majd elindulni 
Magyarországon is.  

A tizenharmadik dosszié: az energiatermékek és a villamos energia közösségi 
adóztatási keretének átszervezéséről szóló 2003/96/EK tanácsi irányelv, az 
energiaadó-irányelv módosításáról szóló irányelvtervezet, röviden az energiaadó-
irányelv felülvizsgálata. A tervezet célja az uniós klímapolitikai célkitűzésekhez való 
hozzájárulás, a nem hatékony és szennyező üzemanyagokra kivetett magasabb adó 
bevezetésével; az adóminimumok, az eddigiektől eltérő mértékegységben, az egyes 
termékek energiatartalma alapján kerülnének meghatározásra.  

A háztartások pénzügyi terhe szempontjából a legjelentősebb kérdés a háztartási 
energiafelhasználás, ez a földgáz, a szén, a villamos energia adómentességének 
esetleges megszüntetése lehet. A Bizottság javaslata alapján ez a mentesség tíz év alatt 
fokozatosan valósulhatna meg azzal, hogy a sérülékeny háztartások adómentessége tíz 
évig fenntartható lenne, majd újabb tízéves átmeneti időszak alatt kell elérniük az 
akkori adóminimumot.  

Szintén fontos elem az adókedvezmény és a mentességi lehetőségek jelentős 
csökkenése, így különösen az Unión belüli repülés és hajózás mentességének a 
megszűnése, a kereskedelmigázolaj-kedvezmények megszűnése, az ásványtani 
folyamatok mentességének megszűnése. Ez az az egyetlen javaslat a csomagból, amely 
elfogadásához egyhangú döntéshozatal szükséges. Más csomagok esetében, ha az MFF-
dossziét újra megnyitják, ott is lehet egyhangú döntéshozatal, de a többi csomag 
esetében nem szükséges egyhangú döntéshozatal a javaslat elfogadásához. 

A javaslat magyar szempontból a lakossági energiaárak emelkedését 
eredményezheti, vagy más módon jelentenek többletpénzügyi terhet a háztartások 
számára, így veszélyeztetve a hazai rezsicsökkentés eredményeit. Mi nem támogatjuk 
jelen formájában a háztartási fűtési célú felhasználásra biztosított adómentesség 
megszűnését, az ipai termelők növekvő energiaköltségei az alapanyagok, termékek 
árában fognak megjelenni véleményünk szerint, végső soron pedig a fogyasztók terheit 
növelnék. Vizsgálati fenntartással élünk egyelőre az Unión belüli repülés és hajózás, a 
vasúti személy- és áruszállítás, az ásványtani folyamatok, valamint a kapcsolt hő- és 
villamos energia adómentességének megszűnésével kapcsolatban. (Juhász Hajnalka 
távozik a bizottság üléséről.) 

A tizennegyedik dosszié: az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó 
mechanizmus létrehozásáról szóló rendelettervezet, ez a CBAM, a Carbon Border 
Adjustment Mechanism. Formailag ez a mechanizmus úgy fog működni, hogy az 
importőrök és bárki, aki az Európai Unión kívülről importál, majd mindjárt mondom, 
milyen termékeket, az importált áruik belefoglalt kibocsátásainak, ez az embedded 
emissions, megfelelő számú CBAM-egységeket, CBAM-tanúsítványokat kell majd 
megvásárolniuk és visszaadniuk minden év május 31-éig. Az ETS alatt március 31-ig 
kell jelentenie minden létesítménynek az előző évi kibocsátásáról, és április 30-áig kell 
visszaadni az egységeket. Jelen javaslatban ez a két dátum egyetlenegy napra esik, tehát 
ugyanazzal a nappal kell jelenteni az előző évi kibocsátásról, és ugyanazzal a nappal 
kell visszaadni az egységeket, tehát itt a tagállami-hatósági ellenőrzési hatáskör a 
nullára leszűkül. 
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A belefoglalt kibocsátáshoz képest a ténylegesen visszaadandó egységek száma 
csökkentendő az uniós termelők által kapott ingyenes kiosztásnak megfelelő szinten. 
Ez elhangzott a legelső dossziéban, hogy az EU emissziókereskedelmi rendszere alatti 
ingyenes kiosztás a CBAM hatálya alá vont ágazatok tekintetében 2025-ig a főszabály 
szerinti mérték 100 százaléka, majd ’26-ban 90 százalék, ’27-ben 80 százalék, ’28-ban 
70 százalék, tehát évente 10 százalékponttal csökken, míg 2035-ben eléri a nullát. 
Tehát ahogy csökken az ingyenes kiosztása ezen ágazatoknak, úgy fog növekedni a 
belefoglalt kibocsátás aránya. Tehát csak az ingyenes kiosztás és a belefoglalt 
kibocsátások közötti szintet kell a CBAM-egységekkel lefedni. Ennek pontos számítási 
módját a Bizottság végrehajtási jogi aktusban állapítja meg.  

Az ingyenes kiosztás CBAM-mel összefüggő csökkenése miatt felszabaduló 
kvóták az EU ETS-ben értékesítésre kerülnek, és a bevételek az innovációs alapon 
keresztül részben a CBAM hatálya alá vont ágazatok zöldinnovációját fogja támogatni, 
elsősorban nagyméretű demonstrációs projektek megépítésével és működésével.  

És akkor nézzük a lefedett ágazatokat! Az új mechanizmus a cement-, a 
villamosenergia-, a műtrágya-, a vas-, az acél- és az alumíniumágazat termékeire 
vonatkozik. A Bizottság előzetesen jelezte, hogy lehet, hogy a műanyaggyártást is 
alávonja, de erről 2025-ig fog még dönteni.  

A mechanizmus bevezetésével párhuzamosan az uniós emissziókereskedelmi 
rendszer alatt ezen ágazatokban a működő cégeknek adott ingyenes szén-dioxid-
kvótákat, mint elhangzott, tíz év alatt fokozatosan kivezetik.  

Összességében támogatjuk ezt a javaslatot. Tehát a CBAM-rendszer bevezetését 
támogatjuk, annak ellenére, hogy jelenlegi formájában csak részleges megoldást nyújt 
a piaci egyenlőtlenségek kiküszöbölésére. Úgy gondoljuk, hogy a CBAM akkor érheti el 
a célját, ha szélesebb körben elérhetővé válik a megfizethető, versenyképes, zöld-, 
karbonszegény energia, illetve a gyártási technológiák is az európai termelők számára.  

Ágazattól függően a beruházások magas költségei mellett a klímasemleges 
technológiák működési költsége is magasabb, akár 30-300 százalékkal is magasabb 
lehet a hagyományos gyártáséhoz képest, ezért sok múlik az elegendő zöld-
villamosenergia, illetve egyéb zöldenergia-források, például a zöldhidrogén időben 
való rendelkezésre állásán. 

Amit látunk ipari szempontból mint jelentős problémát: az első az, hogy a 
szabályozás 2026-tól kezdve jelent valós költségeket az importőröknek, viszont a hazai 
termelők által kifizetett kvótaárak emelkedése már most folyamatban van, 60 euró fölé 
emelkedett négy évvel ezelőtt a 4-5 euróhoz képest. 

A második, aggodalomra adó ok az, hogy az olyan termékek importjára, amelyek 
a lista hatálya alá eső anyagokat feldolgozott termékként tartalmazzák, nem vonatkozik 
a szabályozás. Tehát ezek alapvetően nyersanyagokra, minimálisan feldolgozott 
termékekre vonatkoznak, és ez felveti annak a kockázatát, hogy a feldolgozott termékek 
gyártása, tehát az összeszerelőgyárak fognak az Európai Unión kívülre települni, mivel 
ezen termékek importjára nem vonatkozik ez a CBAM-javaslat. 

A harmadik pont pedig az, hogy a tervezet csak a belső piacon teremti meg 
részben az egyensúlyt. A CBAM az Unió termelőit az exportpiacokon nem védi, tehát 
az exportra nem terjed ki ez a javaslat, és mivel a WTO tekintetében várható retaliáció, 
különösen Oroszország, Kína már jelezte ezt, és a nagy nemzetközi tárgyalások 
napirendjén folyamatosan szerepel ez a javaslat, várható, hogy az uniós exportra 
fognak bevezetni ellenintézkedést. Tehát az exportpiacokon nem védi ez a javaslat az 
uniós termelőket, azaz a CBAM-mel érintett ágazatok ezen párhuzamos intézkedés 
által, miszerint az ingyenes kvótákat kivezetik, és ennek költségnövekedése is van, akár 
jelentős versenyhátrányt is szenvedhetnek az Unió létesítményeként. És itt több 
tagállam részéről felmerült, hogy legyen exporttámogatás, viszont ez már kevésbé van 
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összhangban a WTO szabályaival, tehát az Európai Bizottság egyelőre ennek a 
gondolkodásnak nem szeretne teret adni. 

Szerencsére ezen ágazatoknak, amelyek tényleg támogatják Magyarországon ezt 
a javaslatot, az egyenlegük, az import-export egyenlegük azért többnyire kedvező, tehát 
kevésbé fogja a magyar feleket érinteni, amennyiben lesz nemzetközi retaliáció a 
javaslattal szemben.  

Várhatóan ez lesz a leggyorsabb dosszié, tehát szeretnének a franciák is komoly 
előrehaladást elérni e dosszié tekintetében, hogy 2023. január 1-jétől az adminisztratív 
rendszer már tényleg felálljon, és ’26-tól már élesben működjön a rendszer. Nagy 
valószínűséggel Magyarországon ugyanaz a hatóság fogja ellátni ezt a szerepet, a 
Nemzeti Klímavédelmi Hatóság, amely az EU ETS magyarországi 170 létesítményének 
a számláit is kezeli.  

Amit nem látunk tisztán a javaslatban, az az, hogy ennek a bevétele az Európai 
Bizottság adminisztratív költségeit is fedezni kívánja, amire viszont nem ad a javaslat 
semmilyen támpontot, hogy a hazai hatósági feladatok költségeire hogy fog ez fedezetet 
biztosítani, hiszen minden egyes importőrnek regisztrálnia kell a rendszerben, számlát 
kell nyitnia, negyedévente kell az importjairól jelenteni, az importjaiban foglalt 
kibocsátásról jelenteni, negyedévente kell ezekről az egységekről jelenteni, és május 31-
ig visszaadni az egységeket. Tehát jelentős adminisztratív teher lesz ez hatósági oldalon 
is, de minden magyarországi importőrnek is, akinek regisztrálnia kell magát a 
rendszerben. 

2016-ban már volt egy hasonló javaslat az Európai Parlament részéről, és akkor 
is a franciák javasolták ezen rendszer bevezetését, de akkor kizárólag a cementiparban. 
Akkor nem kapott támogatást ez a javaslat, most pedig láttuk, hogy már öt ágazatra 
kiterjesztették, és várhatóan további ágazatokat is alá szeretnének vonni. Most is a 
franciák a legnagyobb támogatói a javaslatnak.  

A tizenötödik dosszié: a 2003/87/EK-irányelvnek az Unióban székhellyel 
rendelkező légijármű-üzemeltetőkre vonatkozó globális piaci alapú intézkedés 
ellentételezési bejelentése vonatkozásában történő módosításáról szóló tanácsi 
határozattervezet, ez az a bizonyos CORSIA-tervezet.  

A CORSIA. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet az ICAO; a nemzetközi 
repülési karbonellentételezési- és csökkentési rendszer, ennek a rövidítése a CORSIA. 
Ezen javaslat célja, hogy módosítsa az Unió kibocsátáskereskedelmi rendszerének a 
szabályait annak érdekében, hogy a tagállami értesítést megtehessék az uniós 
tagállamok 2021-re nézve.  

Miért csak tagállami értesítést? Ezen javaslat tekintetében a kibocsátást még 
nem kell 2021-ben ellentételezni, viszont az adminisztratív jelentési kötelezettség 
megvan. Tehát az uniós tagállamoknak kötelezettségük, hogy az uniós 
repülőtársaságok ellentételezési adatairól értesítést adjanak 2022. november 30-ig a 
’21-es kibocsátások tekintetében. Figyelemmel ugyanakkor az eddigi 2020-’21-es 
tapasztalatokra, egyelőre tényleg minimális esély mutatkozik arra, hogy 2021-re vagy 
akár ’22-re bármilyen ellentételezési kötelezettség felmerüljön.  

A javaslatban megfogalmazott előrejelzés szerint tehát a 2021-es évre vonatkozó 
CORSIA alatti ellentételezés mértéke nulla, amellyel kapcsolatban a tagállamoknak 
’22. november 30-ig kell értesítenie a légitársaságokat. Ezt megtesszük mi is, mert akik 
a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál mint légitársaság számlával rendelkeznek, mint a 
Wizz Air, hiszen ők Magyarországhoz vannak rendelve. Ezek alapvetően technikai 
jellegű bizottsági javaslatok, amelyeket mi támogatunk, azért, mert egyrészt 
leegyszerűsítik az adminisztratív eljárásokat, másrészt pedig segítenek a fennálló jogi 
helyzet egyértelműsítésében. 
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A tizenhatodik dosszié: a szociális klímaalap létrehozásáról szóló 
rendelettervezet. Erről részben már beszélem az emissziókereskedelmi rendszer 
kiterjesztését illetően, azaz, hogy külön rendszer kerülne felállításra az épület- és a 
közlekedési szektorra. A Bizottság 2025-’32 közötti időszakra javasolja ezen szociális 
klímaalap létrehozását, amelynek a bevétele nem más, mint az új kiterjesztett 
emissziókereskedelmi rendszer bevételének, tagállami aukciós bevételének a 25 
százaléka.  

Mi a célja ezen szociális klímaalapnak? A célja a sérülékeny állampolgárok, 
mikrovállalkozások segítése, amelyeknek a közlekedési és energiaköltsége magasabb 
lesz. Ezen alap ’25-’32 között összesen 72,2 milliárd euróval gazdálkodhat. Mint 
elhangzott már, Magyarországnak 3,1 milliárd euró lesz a részesedése, amelyhez a 
javaslat szerint 50 százalékos tagállami társfinanszírozást szükséges hozzátenni.  

A szociális klímaalapot úgy kell kialakítani véleményünk szerint, hogy az 
megfelelően vegye figyelembe a tagállamok sajátos körülményeit, beleértve különösen 
a szociális-gazdasági helyzetet és fontos egy igazságos és arányos elosztási 
mechanizmus kidolgozása. 

Vitatjuk a tagállami hozzájárulási értéket, mert annak érdekében, hogy tényleg 
segítséget tudjunk nyújtani, itt is javasoljuk azon fejlettségarányos, differenciált, 
kötelező nemzeti hozzájárulási arány kialakítását, amely az MFF tekintetében is 
érvényes.  

Két etapban lehet majd elkölteni ezt a 3,1 milliárd eurót: ’25, ’26, ’27. az első 
etap, ez nagyságrendileg 1 milliárd, és ’28-’32-ig a nagyságrendileg 2 milliárdos másik 
felét lehet majd elkölteni. Itt jeleztem a korábbi dossziéval összekapcsolva, hogy ez 
jelentős adminisztratív teherrel jár, tehát várhatóan egy 100 fős irányító hatóság 
felállításával vagy a jelenlegi KEHOP irányító hatóság kiterjesztésével számolunk, 
amelynek a költsége éves szinten akár 1,5 milliárd forint is lehet. 

A tizenhetedik dosszié, és így már csak kettő van hátra: a 2015/1814 számú 
határozat, 2030-ig az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere piaci stabilitási 
tartalékába helyezett kibocsátási egységek száma tekintetében történő módosításáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet, röviden MSR, market stability 
reserve.  

Miért szükséges ez a módosítás? Az EU emissziókereskedelmi rendszer mint 
klímapolitikai szabályozás erejét mindig is a kvótaár nagysága dönti el. A kibocsátási 
egység, azaz a kvóta egy tőzsdei termék, így az árát nagyrészt a piaci keresleti-kínálati 
viszonyok dönthetik el. Az EU ETS kvótapiacán általában jellemző a túlkínálat, 
amelyhez most a Covid-19 gazdasági hatásai is jócskán hozzájárultak, illetve a szigorú 
átfedő politikák is, mint a megújuló energia és az energiahatékonyság növekedése, a 
szénerőművek kivezetése, bővítik a túlkínálatot a kvótakereslet csökkenésével. Ugye, 
ezek a kvóták felszabadulnak. Tehát mi a célja ennek a piaci stabilitási tartaléknak? Az, 
hogy a helyhez kötött létesítményekre és a tengeri hajózásra, valamint a légi 
közlekedésre vonatkozó ETS-ben a kvótaár magasabb fenntartásához szükséges, hogy 
ezen piaci stabilitási tartalék kvótatöbbletének a kivonó hatása 2023 után is erős 
maradjon. Ha ez nem történik meg, hogy erős lesz ez a kivonó hatás, akkor a 
modellezések szerint ismét emelkedésnek indulna a piaci többlet mérete, és csökkenne 
a kvótaár.  

Ezen javaslat tekintetében is nagyon sokat egyeztettünk a magyarországi 170 
emissziókereskedelmi rendszer képviselőivel. A beérkező vélemények alapján ezen 
javaslat alapvetően támogatható, hiszen a dosszié az EU ETS piaci stabilitási tartalékát 
hivatott megerősíteni.  

Ez a javaslat alapvetően azon kiemelt kormányzati célkitűzést szolgálja, hogy a 
klímaváltozás elleni harc költségeit ne a lakosság, hanem az üvegházhatású gázok 
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kibocsátásáért leginkább felelős nagyvállalatok, ipari szereplők fizessék meg. Ami 
elhangzott a létesítmények részéről, hogy ezen tartalék tekintetében a kivont 
egységeket egy idő után megsemmisítik. Ha már megsemmisítik ezen egységeket, 
akkor a piacra nem forgathatók vissza, tehát több létesítmény is jelezte, hogy fontos 
lenne, hogy ne semmisítsék meg, maradjon ott, és hogyha akár a mostani energiaárak 
emelkedése esetén is bármilyen havária van, akkor ezen egységekhez lehessen nyúlni. 

A jelenlegi, asztalon lévő spanyol, görög javaslatok is erről szólnak, hogy az 
emissziókereskedelmi rendszer bevételéből különítsenek el egységeket, ilyen kvótákat 
egy külön alapba, amelyből megsegítik azon tagállamokat, amelyeket az energiaárak 
ilyen jelentős emelkedése nagyon komolyan sújtott.  

És az utolsó az új erdészeti stratégia 2030-ra. A stratégia az európai erdőkkel 
kapcsolatos bizottsági jövőképet vázolja fel. Az Európai Unió alapszerződései a közös 
erdészetpolitikát nem tartalmazzák, így a stratégia elsősorban az európai erdőket, és 
nem a nemzeti erdészeti ágazatokat érintő stratégiaként értelmezendő. Azonban 
megjegyeznénk, hogy a tagállamokkal semmilyen konzultációt nem folytattak le, nem 
úgy, mint az előzőnél, az előző erdészeti stratégiánál. Mindazonáltal a közlemény 
számos konkrét intézkedést vázol fel az erdőgazdálkodás és a kapcsolódó szakpolitikai 
területek, így elsősorban a biodiverzitás védelme, a klímapolitika és az energiapolitika 
területén. A stratégia fő célkitűzései közé tartoznak az erdők mennyiségének és 
minőségének növelése az Európai Unióban, valamint az erdők védelmének, 
helyreállításának és ellenállóképességének megerősítése.  

Amit ezzel kapcsolatban aggályosnak tartunk, azon kívül, hogy nem vontak be 
egyetlenegy tagállamot sem ezen új erdészeti stratégia mint jövőkép elkészítésébe, az 
az, hogy a Bizottság a tagállami kompetenciába tartozó erdészeti politika markáns 
központi szabályozását tervezi. A biodiverzitás és klímavédelem égisze alatt felvázolt 
jogszabályokkal, a tagállamoktól elvárt erdészeti stratégiai tervekkel, a fenntartható 
erdőgazdálkodásnak a Bizottság vezetése alatt meghatározandó indikátoraival, 
célértékeivel, a monitoringrendszerrel és a jelentős kötelezettségekkel olyan tagállami 
önállóságot korlátozó keretrendszert tervez, amely számunkra nem elfogadható. És itt 
értünk a tizennyolc csomag végére. Köszönöm a türelmüket és a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár asszonynak a részletes beszámolót, hogy 

mind a tizennyolc dossziéról adott egy rövid jellemzést, és nagyon köszönöm, hogy a 
jelenlegi magyar álláspontot is mindenütt ismertette. 

Valóban, ez egy hatalmas csomag. Csak megjegyzem, hogy ez a tizennyolc dosszié 
röviden előadva is majdnem 1,5 óra. Tehát valóban foglalkozni kell a tagállamoknak 
ezzel, hiszen ha megnézzük az EU globális szén-dioxid-kibocsátását, annak csupán 8 
százalékáért felel, és ez is egy olyan hatalmas anyag, aminek az átrágása, egyeztetése 
minden tagállam részéről bizony sok-sok erőt kíván, tehát a Bizottságtól, az Európai 
Parlamenttől is, és természetesen a tagországoktól is.  

Időközben megérkezett Győri Enikő képviselő asszony az Európai Parlament 
részéről, akit szeretettel köszöntök.  

Szokás szerint megnyitom a vitát. Tisztelt Képviselőtársaim! Akinek kérdése 
van? Államtitkár asszony, összegyűjtjük ezeket, és utána visszaadjuk a szót államtitkár 
asszonynak. Tessék parancsolni! (Dr. Szél Bernadett jelentkezik.) Szél Bernadett! 

Kérdések, hozzászólások 

DR. SZÉL BERNADETT (független): Köszönöm szépen államtitkár asszonynak 
az összefoglalóját. Örültem neki, hogy az Európai ügyek bizottságának a tagja vagyok, 
merthogy már megpróbáltam megismerni a magyar álláspontot az elmúlt időszakban, 
és ebben kevés sikert tapasztaltam, mert megkérdeztem a magyar kormányt, hogy 
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konkrétan mi az álláspontja a „Fit for 55%!” kapcsán, és azt mondták, hogy forduljak 
Brüsszelhez, ott megvan a V4-es nyilatkozat. Tehát azért ezt még nem tapasztaltam a 
magyar kormány részéről, hogy Brüsszelhez küld, hogyha egy magyar álláspontra 
vagyok kíváncsi, de szerencsére az internet elég nagy, és megtaláltam a közös júliusi 
V4-nyilatkozatot, és abban már deklarálták, hogy az ETS 2.0-t nem fogják támogatni 
V4-szinten, vagyis az, hogy 2030-ig kiterjesztik a kibocsátáskereskedelmi rendszert az 
épületekre és a közlekedésre, ez nem elfogadható alternatíva a kormány számára, és a 
V4-ek számára sem.  

Csak azt szeretném kérni, hogyha egy magyar képviselő a kormányhoz fordul, 
akkor ne küldjék el többet Brüsszelbe, mert elég furcsa érzés ezt tapasztalni. Úgyhogy 
szeretném kérni, hogy ezt továbbítsa, legyen kedves, a miniszter úrnak meg a 
többieknek. 

Nagyon érdekes volt, ahogy végigmentünk a dossziékon. Megküldték az anyagot 
írásban is, tehát bőven volt lehetőség készülni, úgyhogy nagy meglepetést nem 
tapasztaltam abban, amit ön elmondott.  

Igazából még egy olvasatát szeretném megvilágítani ennek az egész történetnek, 
amiről szó van. Tehát van egy kőkemény vállalása az Európai Közösségnek, és ez az, 
hogy 2050-re klímasemlegesek akarunk lenni. Közben megjelentek olyan információk, 
hogy már az évtized végére azt a bizonyos 1,5 fokot el fogjuk érni, amit, ha túlhaladunk, 
akkor visszafordíthatatlanná válik az éghajlat átalakulása. Azt gondolom, hogy abban 
nem lehet vita köztünk, vagy ha van, akkor nagyon rossz helyzetben vagyunk, hogy 
nincsen jövőnk stabil és élhető klíma nélkül. 

És ha politikai színtéren figyelem a különböző nyilatkozatokat, nagyon sok 
információt kapok arról, hogy mibe kerül nekünk az, hogyha megpróbáljuk megvédeni 
a klímánkat 2021-ben, viszont egyszerűen nem kapok arról információt, azzal mintha 
nem számolnának, hogy mibe kerül nekünk az, hogyha ezt a menetrendet nem sikerül 
tartanunk, és 2030-ra az 55 százalékos kibocsátáscsökkentést nem érjük el, és 2050-re 
pedig a klímasemlegességet.  

Én azt gondolom, hogyha csak az idei nyarat nézzük, akkor brutális betekintést 
kaptunk abba, hogy ez mibe fog nekünk kerülni. A kanadai, a mediterrán hőhullámok, 
az erdőtüzek Spanyolországban, Olaszországban, Kanadában, Kaliforniában, 
Szibériában, a több száz áldozattal járó árvizek Németországban, Belgiumban, a 
tornádó Csehországban, az egymást váltó hőhullámok, forró, száraz és aszályos nyár 
Magyarországon, tehát ez most itt velünk már éppen megtörténik.  

Nagy megtiszteltetés, hogy Ürge-Vorsatz Dianára hivatkozhatok, aki egy 
világhírű magyar klímakutató, és az ő különböző nyilatkozatait érdemes olvasni, 
figyelmébe ajánlom mindenkinek, aki itt a teremben ül, vagy követi ezt a bizottsági 
ülést. Tehát a szén-dioxid-koncentráció kétmillió éve nem volt ilyen magas, az 
átlaghőmérséklet hárommillió éve nem volt ilyen magas; és minden létező és komoly 
előrejelzés szerint, amit tudósok tesznek, hogyha nincs itt azonnali és jelentős 
kibocsátáscsökkentés, akkor akár 4-6 százalékkal is nőhet az átlaghőmérséklet, ami azt 
jelenti, hogy 2100-ra, 2100-ra, tehát mire a mi gyerekeink felnőnek, és a következő 
generáció is bőven megérkezik, addigra megnegyvenszereződnek az idei, kanadaihoz 
hasonló hőhullámok. 

Tehát ha ez most megnegyvenszereződik, az azt jelenti, hogy 2100-ra 
lakhatatlanná válik a bolygó a ma ismert, emberi biológiával rendelkező emberek 
számára. Tehát ez így nagyjából az általunk ismert Földnek a vége. 

Tehát amikor ezekről a dossziékról beszélünk, és 25 percet gondolt az elején, és 
másfél óra lett belőle, én azt gondolom, hogy lehet 25 óra is felőlem, én itt ülök 
bármeddig, de beszéljük át ezeket a dolgokat, mert egyszerűen így most arról 
beszélünk, hogy élhető marad-e a bolygónk vagy nem, tehát ez ennek a bizottsági 
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ülésnek a tétje. Tudom, hogy ezt most nem én fogom eldönteni, meg nem is önök, meg 
ez egy nagyobb játék, de így egyszerűen a súlyán kell kezelni ezt a történetet. Tehát 
ebben a parlamentben szerintem nincs ennél fontosabb téma most, mint amiről 
beszélünk. 

Augusztusban publikálták azt az IPCC-jelentést, tehát megint tudósokról 
beszélünk, és nem ellenzéki aktivistákról meg sorosista emberekről, ahogy itt szokták 
mondani. Tehát az évtized végére, 2030-ra érhetjük el a másfél fokot. Az a lényege 
ennek az egész történetnek, hogy gyorsabban következik be minden rossz, mint amit 
előrejeleztek a tudósok. Mondták, hogy vannak ezek a katalizátorhatások, de azt ők sem 
tudták megmondani, hogy ez mennyire gyorsan fog jelentkezni, és úgy tűnik, hogy itt 
iszonyatosan gyorsan elértünk ahhoz, ami után nincs tovább. Európa szempontjából 
pedig a Golf-áramlat belassulása az egyik legnagyobb tragédia, ami megtörténhet, mert 
ez azt fogja eredményezni, hogy kiszárad a kontinens, és ez is zajlik.  

Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy persze kitűztük a közép- 
meg a hosszú távú célokat, de most a dossziék kapcsán arról beszélünk, hogy ezt hogyan 
váltjuk napi szintű cselekvésre. Én nem igazán érzem azt, akár az államtitkár asszony 
is utalt rá, hogy még benne vagyunk a Covidban, amikor ott voltak a különböző 
karanténok, nagyon sok tudós is meg a médiában ünnepelt személy is - celebritásnak 
szokták ezt nevezni - megjegyezte, hogy jó lenne nem visszatérni ahhoz a gazdasághoz, 
amit folytattunk, merthogy nem fenntartható. (Csöbör Katalin távozik az ülésről.) 
Mintha ezt a felismerést egy kicsit háttérbe soroltuk volna. Szerintem nagyon fontos, 
hogy a mostani alkalmat és azt a kataklizmát, amit Magyarország számára is jelentett 
és jelent ez az időszak, arra használjuk fel, hogy zöld- és fenntartható rendszereket 
építsünk fel. 

Akkor most szeretném, ön is hivatkozott a nemzeti tiszta fejlődési stratégiára. 
Én direkt utánanéztem: gyakorlatilag korai cselekvésnek nevezik azt, hogy 2030-tól 
fektetnének többet a klímavédelembe, ami szerintem egy nonszensz. Tehát ez nem egy 
korai cselekvés, hogyha 2030 után kezdünk cselekedni. És az pedig, hogy a szocialista 
ipar összeomlását még mindig ilyen referenciaértékként tekintjük itt a klímaválság 
kellős közepén, szerintem teljesen abszurd. 

Elnök úrnak pedig szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy persze, globális 
szinten lehet nézni azt, hogy az EU mennyit bocsát ki. De szeretném büszke 
európaiként arra is felhívni a figyelmét, hogy az Európai Közösség jelenleg az a 
nemzetközi közösség ezen a glóbuszon, amely egy nagyon magas standardot állított a 
világ számára, és ha ezt a pozíciónkat elveszítjük, akkor akár az USA-val, akár Kínával, 
akár más erőterekkel kapcsolatban egy nagyon fontos és példaértékű kezdeményezés 
tűnik el, és szerintem onnantól kezdve nem megmenthető ez a történet. 

Amiről beszélni szeretnék, vagy kérdezni szeretném államtitkár asszonyt, hogy 
mi az alternatíva, mert nagyon fontos persze beszélni arról, hogy mi a kritika, és én 
szociálisan nagyon érzékeny képviselőként azt gondolom, hogy mindent értek, ami 
azzal kapcsolatos, hogy semmiképpen nem szabad ráhárítani emberekre költségeket, 
olyan emberekre, akik ezt nem tudják elviselni, és ismerem a civilek álláspontját is ezzel 
kapcsolatban. Viszont szeretném kérdezni akkor az alternatívát. Ha önök ezzel így nem 
értenek egyet az ETS 2.0 kapcsán, és ha jól értem, vétózni fognak, kérem, ezt erősítse 
meg, akkor mi lesz az az alternatíva, ami a magyar kormánynak és a V4-eknek az 
álláspontja lesz? És legyen kedves, ne küldjön Brüsszelbe, mert nem szeretnék 
odamenni, tehát itt szeretném ezt önnel megbeszélni vagy önökkel megbeszélni. 

Ugyanis azt mondták, és van ez a nemzeti konzultáció, amit rendszeresen 
csinálnak, ebben is azt írták, hogy úgy gondolják, hogy a klímaromboló multikkal kell 
megfizetni a szennyezés költségeit. Én megkérdeztem önöket, hogy mi ez, tehát hogyan 
fogják ezt a klímaromboló multik megfizetni. Egyébként én, mondom, zöldként nagyon 
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partner vagyok abban, hogy „a szennyező fizet” elvet alkalmazzuk, de mit fognak akkor 
önök csinálni? 

Ráadásul elmondta ezt az összeget is, hogy a szociális klímaalapba mennyi pénz 
kerülne Magyarország számára, és hogy a mindenkori kormánynak ezt dupláznia 
kellene, ezért ez nem kevés pénz. Tehát akkor azt kérdezném, hogy ezt hogyan osztanák 
ki, van-e ezzel kapcsolatban álláspontjuk, mert hogyha vétóznak, akkor nyilván van egy 
álláspont arra vonatkozóan, hogy hogyan szeretnék megsegíteni azokat a rétegeket, 
amelyeknek többletköltségek tudnak keletkezni. Tehát ha van ilyen, akkor, kérem, azt 
is ismertesse. 

Akkor egy kicsit még a helyzetről, mert itt az új, és ez szerintem az egyik 
legfontosabb része ennek a történetnek, hogy igen, a közlekedés és az épületenergetikai 
szektor, az épületszektor bekerülne a kvótarendszerbe. Tehát ez egy vita most, egy vita, 
amiről különböző álláspontok vannak. Mondom, én úgy akartam idejönni, hogy 
abszolút képben vagyok, a kormány egy kicsit hátráltatott ebben, de mindenesetre 
próbáltam itt összerakni a lényeget, és azzal is készültem, hogy most hogyan állunk. 
Nagyon rosszul, tehát nagyon rosszul, ugyanis a közlekedésben konkrétan 
kibocsátásnövekedéssel számolunk a nemzeti klímatervünkben. Azért ez unikális 
hungarikum szerintem. 

A lakóépületek kapcsán pedig egyetlen klímaterv sem tervez átfogó lakossági 
energiahatékonysági felújítási programot. A nemzeti tiszta fejlődés stratégiában ott 
van, hogy - idézem - „a legnagyobb energiamegtakarítási potenciállal egyértelműen a 
háztartási alszektor bír”. Tehát egyrészt leírják azt, hogy ott van a potenciál a háztartási 
alszektorban. Amúgy ez nem meglepetés, minden szakértő ezt mondta az elmúlt tíz 
évben, önök voltak azok, akik közintézményekre átirányították az uniós forrásokat, 
Lázár János volt éppen a miniszter. Ehhez képest pedig azzal számolnak, hogy csak 
2030-tól kezdik majd csökkenteni az energiafogyasztást az energiahatékonysági 
beruházásoknak köszönhetően, amik - idézem - „piaci alapon történnek meg, vagyis 
nincs szükség állami ösztönzőkre”. Ezt írják le. Tehát ez van a stratégiában. 

Na, most, az EPSU-finanszírozásról szerintem - 2012-ben lettem 
képviselő -  körülbelül 2013-14-ben már beszéltem, akkor kellett volna elkezdeni. 
Ehhez képest 2021-ben vagyunk, és arról beszélünk, hogy nem akarnak állami 
ösztönzőt adni. 

Tehát egyik oldalról úgy tesznek, mintha szociálisan nagyon érzékenyek 
lennének - szerintem a Fidesz egyáltalán nem az -, a másik részről pedig így leírnak egy 
ilyet, hogy állami ösztönzőt nem kívánnak adni. Ez szerintem egy teljes félreértése a 
helyzetnek. 

Hogyan állunk energiahatékonyságban? Hát, utánanéztem. Akkor nézzünk 
kormányon túlra. Tehát 2000-2018 között rajtunk kívül csak Bulgáriában, 
Lengyelországban és Olaszországban növekedett és nem csökkent a háztartási 
energiafogyasztás, a fűtési fogyasztás pedig Olaszországon kívül csak nálunk nőtt. 
Ennek a döntő része az, hogy egyszerűen orosz gázzal fűtjük a magyar utcákat. A 2021-
es Fidesz-program volt az utolsó Fidesz-program, amit olvashattam, és ez nem az én 
hibám, hanem azóta nincs a Fidesznek programja, abban benne volt, hogy éves szinten 
felújítják a lakossági épületállomány 10 százalékát, és, nem tudom, ezzel 80 ezer 
munkahelyet hoznak létre. Tehát így álltak neki ennek a kormányzásnak. Ehhez képest 
az utolsó ilyen korszerűsítési program Bajnai Gordonnál volt az országban. 

Úgyhogy ez így nem fog menni, ez így biztosan nem megy, hogyha ezt így 
folytatják. 

A közlekedéskibocsátás - brutálisan nőttek, itt az elmúlt öt évet néztem, 40 
százalékkal, és nincs megállás. Tehát nagyon idős a magyar autópark, ehhez képest 
pedig nem látni, hogy a kormány foglalkozna ezzel a kérdéssel, hogy támogatná a 
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szennyező autók cseréjét azokban a rétegekben, ahol ezek a szennyező autók 
jellemzően nagyon nagy mértékben jelen vannak. Több országban van ilyen 
roncsautóprogram. A közösségi közlekedés támogatására kellene sokkal-sokkal többet 
fordítani. Ezt sem látjuk a magyar kormánytól. A Budapest-Belgrád vasútvonalra 
persze van pénz, ebből a magyar vasútvonalak hatodát lehetne egyébként felújítani, 
vagy Mészáros Lőrincnek a kilométerenkénti több mint 60 milliárdos vasútépítéséről 
meg inkább nem beszélek. 

Úgyhogy vannak kérdéseim, államtitkár asszony. Három kérdésre szeretnék 
akkor választ kapni a magyar kormánytól és öntől, aki itt a magyar kormányt képviseli. 
Egyrészt akkor vétó lesz az ETS 2.0-nál, ez a kérdés, és ha igen, akkor mi az alternatív 
javaslat, tehát mit javasol a magyar kormány, hogyha nem így, akkor hogy kell ezt jól 
csinálni. Mit ért azon, hogy a klímarombolókat kell megadóztatni, mi a konkrét 
javaslat? Hivatkozom itt, amire keveset szoktam, a nemzeti konzultációra, de hát önök 
is megkérdezték a magyarokat. Akkor erre mi a megfejtés? És egyébként pedig igen, 
hogyan szeretnék akkor a lakosságnál és a közlekedési szektorban a kibocsátást 
csökkenteni? A piaci alap nem elég, a magyar népnek segíteni kell abban, hogy 
csökkenni tudjon a kibocsátás, vissza nem térítendő támogatásokra van szükség, a 
hitelprogram nem elég. Úgyhogy akkor legyen kedves erről informálni. Mik a tervek? 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak egy apró megjegyzés. A vétóval kapcsolatban 

itt a rendes jogalkotás megy az Európai Parlament, az Európai Tanács és a tagállamok 
részvételével, tehát itt minősített szavazás lesz. Ez azt jelenti, hogy Magyarország, ha 
ellene szavaz, akkor az 2 százalékot jelent. Tehát nem tudjuk ezt megakadályozni, nincs 
olyan beleszólásunk. Tehát ezt csak a pontosítás szempontjából szerettem volna 
megemlíteni. 

Balczó képviselőtársamnak, alelnök úrnak adom meg a szót. 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Elnök úr, köszönöm a szót. Én 

is köszönöm államtitkár asszony részletes tájékoztatóját. Nyilván minden dossziéra 
nem reagálok, nemcsak azért, mert sok időbe telne, hanem nem vagyok valamennyi 
területen olyan felkészült, hogy érdemi reagálást vállalnék. Nyilván még 
tanulmányozni fogom a jegyzőkönyvből azt, amit ön most elmondott. Néhány pontban 
azért szeretném elmondani a meglátásomat.  

Először is helyesnek tartom az EU vezető szerepének a megőrzését, a „Fit for 
55%!”-koncepció megvalósítását. Ez nagyon lényeges, hogy az Európai Unió 
változatlanul élen járjon a globális klímaküzdelemben, és természetesen nagyon 
fontos, hogy Magyarország teljesítse valamennyi, közösen elfogadott célszámot. 

Ugyanakkor az is fontos, hogy legyen igazságos elosztás, és a kiindulóhelyzetet 
figyelembe véve, de azért valami teljesítést a tagországok számára azért határozzunk 
meg. Ezt azért mondom, mert néhány adatot azért… ’19-es adat áll nekem 
rendelkezésre, kilenc ország csökkentette jobban a 27-ből a 90-hez képest, mint 
Magyarország. Ausztria plusz 5 százalékos szinten áll, 5 százalékkal növelte, miközben 
olyan szerencsés ország, ahol legalábbis az energiatermelés tekintetében a 
vízierőművek dominálnak. Írország plusz 9, Spanyolország plusz 13, Portugália plusz 
15. Spanyolország volt, amely a legerőteljesebben képviselte az 55 százalékot, ami, még 
egyszer mondom, helyes, de azért itt némi ellentmondást látok. 

Magyarország jelenleg 32 százalékos csökkentési szinten áll a 90-hez képest. 
Egyetértek azzal, hogy a kormányzatnak nagyon büszkének lennie erre, vagy a mellét 
döngetni, hogy íme, mi elértük ezt a 32 százalékot, nincs meg az alapja, mert valójában 
igen, a ’90-es évek után a szocialista ipar összeomlása járult ahhoz hozzá, hogy most itt 
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vagyunk. Ugyanakkor, ha már ennek az iparnak az összeomlása annyi sok áldozattal 
járt a magyar társadalom számára, akkor azt kell mondanom, hogy igen, annyi előnye 
most van, hogy ezért jelenleg objektíven ezen a szinten állunk. 

Nagyon fontosnak tartom a klímadiplomáciát, azt, hogy ha egyszer az Európai 
Unió még ambiciózusabb lépéseket tesz, akkor is, mivel a globális kibocsátás 8 
százalékáért felel, el kell érnünk azt, hogy a legnagyobb kibocsátók is érdemben 
csökkentsék a kibocsátásukat, és ezt valóban nagyon fontosnak tartom. Ennek kapcsán 
hadd idézzem Ürge-Vorsatz Diánát, aki azt mondta ’19 júniusában: „az emberiség 10 
százalékához köthető az üvegházhatású gázok kibocsátásának a fele, és az emberiség 
fele a kibocsátások kevesebb mint 10 százalékáért felel”. Ha a felső 10 százalék csak az 
EU-s átlagra csökkentené a kibocsátását, világszinten harmadára csökkenne a 
szennyezés. 

Tehát az uniós akkori szintre csökkentés globális szinten egyharmadára 
csökkentené, nem harmaddal. Ez csak azt erősíti meg, hogy igen, ez a klímadiplomácia 
mennyire nagyon fontos. 

Az, hogy Magyarország hogyan próbálja tovább csökkenteni - egyetértek Szél 
Bernadettel, aki az energiahatékonyságot ebben a tekintetben egy kulcskérdésnek látja, 
úgyhogy ehhez külön nem is akarok hozzászólni. 

Az ambiciózus uniós célokkal egyetértek, de léteznek az ambiciózusnál is 
ambiciózusabbak, főleg a Parlament részéről. Itt azért nagyon vegyük figyelembe 
például a kibocsátásáthelyezést, amivel kapcsolatban bízunk benne, hogy egy 
mechanizmus majd megvalósul, de hát addig is ez egy komoly nehézséget jelenthet. 
Tudniillik vegyünk egy példát: acélipar. Az ingyenes kvóták, amik még léteznek, 
meghatározóak a versenyképesség szempontjából, és a Parlament igyekezett egy olyan 
nagyon magas szintet meghatározni, technológiaszinten a svéd acélipar szintjét, hogy 
az alatt minimálisan lehet csak létezni, és az ingyenes kvótákat meg akarja szüntetni, 
tehát például Dunaújváros adott esetben versenyképtelenné válik, és bezár, és akkor 
jöhet a kibocsátásáthelyezés olyan országba, ahol az előírások még kevésbé szigorúak. 
Még egyszer mondom, bízni kell abban, hogy ezt az új mechanizmus valamilyen módon 
meg tudja akadályozni. 

Ez a V4-ek számára is egy elég lényeges kérdés. Prágában részt vettünk elnök 
úrral és Tilki Attilával a V4-ek EU-ügyek bizottsága konferenciáján, és az egyik téma 
éppen a „Fit for 55%!”, és abban az egyik közösen elfogadott rész erre a 
kibocsátásáthelyezésre való felhívás.  

Számtalan konkrét előírásnak való megfelelés hangzott el. Nem tudom felmérni, 
talán még a kormány is most nézi, hogy ehhez milyen eszközök kellenek, milyen anyagi 
eszközök kellenek. Nyilván a lényeg ezekben a részletekben van, mert ezek által lehet 
elérni a kívánt célt. 

De azért látok olyat, amit irreálisnak tartok. Egy példát hadd mondjak. Az 
európai törzshálózatnál, közúti hálózatnál 60 kilométeres távolságra mindkét irányból 
2025. december 31-ig nehézgépjárművek részére 1400 kilowatt teljesítményű 
elektromos töltőszigeteket kellene megvalósítani. Most az, hogy 2025-ben hol tartanak 
majd az elektromosan, akkumulátorokkal működő kamionok - azért vannak kétségeim 
az előrelépés kapcsán.  

A másik az, hogy ezt az 1400 kilowattot nyilván klímavédőként nagyon 
fontosnak tartom, hogy teljesítsék, mint villamosenergia-szakon végzett 
villamosmérnök irdatlan nehézségeit látom ennek a hálózatkiépítésnek 2025-ös 
határidőre. Tehát még egyszer mondom, itt annyit föl tudtam mérni, hogy talán ez 
időben kicsit előre van hozva, de hát nyilván ebben kell majd uniós szinten megegyezni. 

Valójában ez az a néhány pont, amire úgy éreztem, hogy szükségesnek tartom a 
reagálást. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Győri Enikő, tessék parancsolni! 
 
GYŐRI ENIKŐ európai parlamenti képviselő: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Tisztelt Képviselőtársak! Köszönöm, hogy itt 
lehetek, és egy kicsit beszámolhatok arról, hogy mi mit érzékelünk az Európai 
Parlamentben mindebből, és egy kicsit reagálva a Szél Bernadett képviselő asszony 
által felvetettekre, mert azért azt szeretném, ha a képviselő asszony is elismerné, hogy 
a célokban nincs eltérés. Tehát azért ne komolytalankodjunk már! Ki az, aki 
felelősségteljes munkát végezve, mint államtitkár asszony, ne mondaná, hogy 
hihetetlenül fontos, hogy tegyünk a klímavédelemért? Tehát manapság már, és ha 
megnézi az összes vonatkozó kormánydokumentumot és a kormányzati állásfoglalást 
bármely szereplőtől, senki nem vonhatja kétségbe, hogy ez egy kiemelt cél. Az, hogy 
hogyan jutunk el oda, és hogy ebből mekkora terhet ki visel, egy vitatéma. 

Azt szeretném elmondani önnek, hogy baloldalról még talán jobban kritizálták 
a Bizottság csomagját az európai parlamenti vitában, amelyen volt szerencsém részt 
venni és felszólalni, mint jobboldalról. Tehát az, hogy ki fizeti a révészt, fontos, és nem 
lehet egy ideológiai vitává silányítani ezt a valóban mindannyiunkat érintő témakört. 
Tehát az, hogy csináljuk, és próbáljuk meg a kibocsátáscsökkentést elérni, de ez nem 
lehet, hogy a legszegényebbek és a legszegényebb polgárok, a legkiszolgáltatottabb 
vállalkozások és a legszegényebb tagállamok fizessék a túlnyomó részét és vállaljanak 
finanszírozhatatlan terheket. Ebben nem lehetünk partnerek. 

Államtitkár asszony is elmondta, elnök úr is utalt rá, alelnök úr is, hogy azért 
van egy nagyon igazságtalan kiindulópont a gazdasági fejlettségből kifolyólag Európán 
belül is, no, meg a világ egészében is. Tehát mondhatjuk azt, hogy Európa ne 
csökkentse az ambíciószintet - de csökkentse. De azt sem lehet, hogy szép lassan 
skanzenné válunk itt Európában, mi vagyunk a kibocsátáscsökkentés bajnokai, csak 
lassan már nem lesz ipari termelés, mert akkor tudjuk hozni ezeket az elvárt adatokat, 
majd akkor ne legyen már mezőgazdaság sem, mert az is környezetszennyező, és 
lehetőleg ember se legyen Európában, és akkor nagyon tökéletesen tettünk a 
klímavédelemért. 

Most ez túlzónak tűnik itthon, hála istennek, itthon kevés ilyen szélsőséges 
álláspont van, de jelentem, hogy az Európai Parlamentben sok ilyen szélsőséges 
baloldali vélemény van a klíma tekintetében. Tehát szerintem ideológiamentesíteni 
kellene ezt a témakört, nem számháborút vívni, hogy mikorra tudunk már nem is csak 
nullába menni, hanem már inkább csak nyeljük el a szén-dioxidot. Tehát szerintem ezt 
megspórolhatnánk, hogyha visszatérnénk a realitások talajára. 

Az, amit államtitkár asszony elmondott, hogy az Európai Bizottság készített 
ugyan hatástanulmányt, de nem bontotta le azt tagállamra, azért rengeteget elárul. 
Tehát az, hogy a képviselő asszony nem kapott időben magyar álláspontot - először is 
azt hiszem, hogy nagyon ritkán van olyan alkalom, amikor ennyire részletes álláspontot 
kapunk az egyes jogszabályok tekintetében. Én tudom, hogy a kormány milyen 
konzultációsorozatot folytat az érintett szektorokkal. Engem a nemzetközi 
kereskedelmi témák kapcsán a CBAM, ez a karbonfelár-történet érint, abban benne 
voltam, meghallgattam én is a magyar cégeket, én is tudom, hogy ők is ezt támogatják. 
És ha figyelt a képviselő asszony, akkor hallotta, hogy a magyar kormány nagyon sok 
mindennel ebből az előterjesztésből egyetért. Csak abban nem leszünk partnerek, hogy 
a legszegényebb tagállamokkal és a legszegényebb polgárokkal fizettessék ezt meg. 

Ezenkívül persze klímavészhelyzet van, erről fogadhatunk el millió 
állásfoglalást, de arra is oda kellene figyelnünk, hogy energiaár-vészhelyzet is van, mert 
néhány tagállamban, ahol teljesen szabadárassá tették ezt az ágazatot, olyan 40-50-60 
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százalékos energiaár-emelés volt az elmúlt időszakban, hogy nagyon komoly 
problémáik vannak. Közelről ismerem a spanyol példát, hihetetlen. Tehát volt olyan, 
most is vészhelyzet van, de pár évvel ezelőtt is volt, és akkor a vonatkozó kormányzati 
felelős kiállt, hogy de hát sajnos nem süt a nap, nem fúj a szél, és még a tenger sem 
hullámzik, ez a probléma. Hát kerülhet egy ország ilyen kiszolgáltatott helyzetbe? Azt 
hiszem, hogy nem kerülhet ilyen kiszolgáltatott helyzetbe, még Dél-Európában sem, 
ahol kevésbé fagynak meg az emberek, de Közép-Európában meg semmiképp nem, 
ahol mondjuk, azért lehet két hétig mínusz 15, mínusz 10, bár egyre kevésbé van így, ez 
igaz, és nem hozhatjuk a polgárokat ilyen helyzetbe, hogy aztán nincs mivel fűteni, mert 
nem süt a nap. Szóval azért egy picit gondoljuk már át, hogy ez mit jelent. 

A versenyképességi része - ez is elhangzott. Utaltam már rá, hogy nem akarom, 
hogy Európa skanzen legyen. Azt szeretném, hogyha lennének munkahelyek. 
Természetesen az iparnak át kell alakulnia, más típusú munkahelyek lesznek. A 
pandémia valóban figyelmeztetés is volt meg új lehetőségeket is feltárt, el kell indulni 
ebbe az irányba. No, de azért nem azon az áron, hogy milliók munkahelye szűnik meg 
anélkül, hogy előtte létrehoznánk az újakat, és megint csak az ipart elveszítjük. Ebbe az 
irányba Európa már elment. És most mit látunk? Itt vagyunk egy járványnak 
reményeim szerint legalábbis gazdasági szempontból már nem a közepén, inkább a 
vége felé, no, de az ellátási láncok miatt, az azokban bekövetkezett zavarok miatt az 
európai termelés akadozik. Tehát ne akarjuk már az ipart még inkább elveszíteni és 
elüldözni lehetetlen vállalásokkal, mert annak megint az európai polgárok fogják 
meginni a levét. 

Úgyhogy én azt szeretném kérni, hogy legyünk már reálisak, beszéljünk a 
számok nyelvén, értsük meg azokat, és tegyünk annak érdekében, hogy valóban 
vállalható célkitűzéseink legyenek. Nagyon jó, hogyha tudjuk azonosítani a 
szövetségeseinket. Én szeretném, mint ahogy egyébként az 55 százalékos, 2030-as 
kibocsátáscsökkentés is EIT-hatáskör volt, és egyhangúság, hogy azért itt a téma 
súlyára való tekintettel és az Unió jövőjére való tekintettel az lenne, hogy a legégetőbb 
kérdésekben a magyar kormány azért küzdene, hogyha erről egyhangúsággal lehetne 
dönteni. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Balczó alelnök úr említette, hogy 

szeptember 5-én, 6-án mi részt vettünk Prágában a visegrádi négyek európai 
bizottságai ülésén, ahol többek között ez volt az egyik fontos napirendi pont, mert ez 
tagállami és visegrádi négyek szinten is rendkívül fontos, ugyanúgy, mint 
Magyarországon is. Ezért gondoltuk itt a munkatársaimmal, hogy külön egy napirendi 
pontként, ahogy ígértük korábban, felvesszük ezt a témát, hiszen ahogy államtitkár 
asszony is beszámolt, ez a 20 perc majdnem másfél órára növekedett, jelezvén, hogy itt 
tényleg terjedelmében is egy roppant nehéz témáról van szó. 

Az említett európai ügyek bizottságai prágai ülésén többek között volt egy közös 
sajtónyilatkozat is. Én elmondtam, hogy alapvető elvárásunk egy kiegyensúlyozott 
szabályozás, amely a méltányosság és a szolidaritás elvein alapul. Győri Enikő 
képviselő asszony úgy fogalmazta, hogy ki fizeti a révészt, ez a nagy kérdés, a 
versenyképességről már nem is szólva. És itt például a mostani gázáremelések kapcsán, 
amelyet sajnos az iparban is tapasztalhatunk, választókerületemben is nem egy német 
cég munkaerőt bocsát el. Kérdezem én, hogy szociális vonatkozásban egyik kezünkkel 
jót teszünk, a másik kezünkkel pedig rosszat. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a 
méltányosság és a szolidaritás elve megjelenjen. 

Itt külön kiemeltem a különböző tagállami kiindulópontok tiszteletben tartását, 
az egyedi nemzeti körülményeket és a tagállamok jogát ahhoz, hogy meghatározzák 
például a saját energiamixüket. És azt is említettem, hogy Magyarország egyértelműen 
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kiáll a nukleáris energia felhasználása mellett, amelyet tiszta energiának tekintünk. Itt 
a nagy kérdés az, ahogy Győri Enikő képviselőtársam is említette, hogy a 
javaslatcsomag nem veszi figyelembe a tagállamok eltérő kiindulási alapjait, különös 
tekintettel arra, hogy az egyes tagállamok nemhogy kibocsátócsökkentők, de éppen 
kibocsátásnövelők, különös tekintettel 90-hez viszonyítva. Itt nagy fájdalmunk az, 
hogy nem készült valamiféle becslés, hogy tagállamonként milyen költségvetési 
kihatással jár az uniós céloknak való megfelelés. 

Nagyon fontos, és éppen a visegrádi négyek együttműködésében, mert azért itt 
van a lengyel szénbányászat és a cseh nehézipar kérdése. Bizony a visegrádi négyek 
tárgyalásai között is érezhető sokszor ez a feszültség, mert az európai parlamenti 
képviselők pártlistán kerülnek be, de az egyéni képviselők, akik hazamennek, és a 
választópolgáraiknak van elszámolási kötelezettségük, ez sokkal nehezebb műfaj. Ezért 
fontos az, hogy itt az Európai Bizottság egy kicsit szálljon le tagállami szintre, és nézze, 
hogy milyen hatással van az a vállalás, hogyan tudjuk teljesíteni azt, amit 
meghatároztunk. 

Nagyon fontos, azt is említettem, hogy a zöldátállás nyomán alapvetően 
elvárásunk az, hogy a háztartások terhei ne emelkedjenek, ne a lakosság viselje az 
átállás költségeit. A legnagyobb szennyezőket kellene karbonadóval sújtani, nem pedig 
a hátrányos helyzetű családokat. Ez a leegyszerűsítése a dolgoknak. 

Tehát ezért rendkívül összetett, és ezért örülök annak, hogy most egy átfogó 
képet kaptunk erről a 17 dossziéról, hogy be lehetett ásni magunkat egy-kettőbe, de 
összességében végül mi jön ki abban a globális versenyben, ahol az Európai Unió áll 
egyrészről, másrészt pedig ott van Kína, Oroszország és az Egyesült Államok, és bizony 
a legnagyobb szennyezők, ők mutogatnak ránk, mi teljesítünk mindent, és akkor 
hogyan fogjuk ezt túlélni. 

Tisztelt Bizottság! Elnézést kérek, hogy egy kicsit hosszabb voltam. A 
kérdéseimtől most eltekintek, és visszaadom a szót államtitkár asszonynak. Kérem, 
hogy röviden válaszoljon, 1 óráig van körülbelül időnk arra, kezdődik a plenáris ülés, 
addig még nyugodtan, van 40 perc. Kérem, válaszoljon a kérdésekre. 

Dr. Botos Barbara válasza 

DR. BOTOS BARBARA helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 
Minisztérium): Köszönöm szépen. Rövidebb leszek, mint 40 perc. 

Szél Bernadett képviselő asszonynak válaszolnék elsőként a kérdéseire. Igen, a 
májusi az a joint declaration, amit a V4+2 országok aláírtak. Azért májusi, mert nagyon 
sok dokumentum előzetesen kiszivárgott, hogy miből fog állni ez a „Fit for 55%!”-
csomag. Ezen nyilvánosan elérhető deklaráció egy dologért küzdött nagyon, sőt többért 
is, de kiemelnék egy dolgot, ez a GDP/fő arányos elv figyelembevétele a non-ETS 
dossziéban, és jelentem, ezt a csatát megnyertük. Ezért mondom azt, hogy az ESR-
csomagban az a 18,7 százalékos cél, amelyet Magyarországra kiszabtak, nekünk 
tökéletesen megfelel, mert figyelembe vették a V4+2-kérést. Nagyon fontosak ezek az 
apró koalíciók a háttérben, amikor álláspontot képviselünk. 

A másik a Modernizációs Alap emelése. Ezt is kértük. Nem annyit kaptunk, 
amennyit szerettünk volna, mi a 2 százalék helyett 6 százalékot akartunk. A jelenlegi 
növekedés másfélszeres sajnos, nem háromszoros, mint amit mi szerettünk volna, sőt 
a kiterjesztésben még bejön Ciprus és Portugália, tehát több kedvezményezett is lesz, 
mint korábban. Itt még azért harcolunk, hogy további forrásokat is kapjunk, és 
nagyobb mértékben növekedjen a Modernizációs Alap. 

Itt majd vissza fogok térni az egyik felvetésére, miszerint a fosszilis 
üzemanyagokhoz kapcsolódó beruházások például nem elszámolhatóak. Tehát miért 
nem lehet elszámolható, hogyha egy jelenleg fosszilis üzemanyaggal, gázzal működő 



27 

kazánt valaki korszerűsít, hiszen lakosaink nagy része még ilyen kazánnal rendelkezik. 
Tehát amit itt fontos látni, hogy az energiaátmenet nem ugrásszerű lesz. Lesz egy 
energiaátmenet, amelyben vannak átmeneti energiahordozók, és ezen átmeneti 
energiahordozókban a hatékonyságnövelés is a közös célok elérését szolgálni fogja, 
tehát nagyon fontos. 

Amikor a taxonómiarendeletről beszélünk: van fenntartható, kevésbé 
fenntartható, átmeneti, nem fenntartható, de azért szolgálja a célt, van négy-öt 
kategória. De tudnunk kell, hogy a hitelintézmények binárisan gondolkodnak, fekete 
vagy fehér, ez fenntartható, olyan nincs, hogy félig fenntartható vagy kicsit 
fenntartható, és szépen a pénzügyi intézmények kitáncolnak az olyan beruházások 
mögül, amelyek pont az energiaátmenetet segítenék. Tehát nem jó ez a megközelítés. 
Tehát itt kell az átmenet biztosítása az elszámolhatóság és források tekintetében is. 

Egyetértek önnel abban is, hogy személyes momentum van, nem csak azért, 
mert a glasgow-i COP26 végre személyes lesz. Eddig a párizsi megállapodás egy nagyon 
komoly politikai momentumot hozott, most személyes lett a momentum, mindenki 
érintett, brüsszeli, német, cseh, szibériai események, Egyesült Államokon belüli 
katasztrófák, haváriák. Tehát ez már nem is közügy, ez már magánügy, ami eddig is 
közügy volt, de most már kapott egy nagyon fontos személyes motivációt is. 

Az egyes munkacsoportnak, a tudományos munkacsoportnak volt az a jelentése, 
amely a nagy, hatodik értékelő jelentéshez fog hozzájárulni az IPCC munkáján belül. 
Nagyon fontos ez a jelentés, tudományos jelentés. Még várjuk a további 
munkacsoportok hozzájárulását, különösen a VG3 lesz fontos, ahol Ürge-Vorsatz 
Diána is alelnök, ami a mitigációs területet fogja majd körbejárni. Reméljük, 2023-ra 
asztalon lesz ez az IPCC nagy értékelő jelentés, assessment report, ami tovább segíti a 
szakpolitikai intézkedések háttértámogatását. 

Hosszú távú nemzeti tiszta fejlődési stratégia, erre hivatkozott. Nem 2030-tól 
indulnak ezek. Tehát amikor arról beszélünk, hogy van három forgatókönyv, akkor 
azért megemlíteném, ez a nemzeti tiszta fejlődési stratégia nem egy klasszikus 
célkijelölő stratégia. Beavatkozási lehetőségeket vizsgál. Egyértelműen kimondja ez az 
NTFS, hogy az ölbe tett kéz, a business as usual forgatókönyv nem járható út, nem járul 
hozzá sem a 2030-as, sem a 2050-es célok segítéséhez és eléréséhez. 

A másik két stratégia a korai és a halasztott cselekvés forgatókönyve. Ezek között 
nincs jó és rossz, nagyon fontos ezt megállapítani. Mindkettő jó, és az adott szektor 
igényei szerint használandók. Valamelyik szektorban a korai, valamelyikben a 
halasztott cselekvési forgatókönyv lesz jobban alkalmazható. Miért? Mert 
nemzetgazdasági hatásaiban vannak különbségek a két megközelítés között. A korai 
cselekvés drágább, de nagyobb nemzetgazdasági haszonnal kecsegtethet, míg lehet, 
hogy a halasztott cselekvés olcsóbb, viszont nincs esély a technológia magyarországi 
gyártására. Tehát klasszikusan a követő pozícióba süllyedünk. 

A nemzeti tiszta fejlődési stratégia tekintetében nem referencia nekünk a 
szociális ipar összeomlása. Balczó Zoltán képviselő úr felvetésére is reagálnék. Az 
eddigi kibocsátáscsökkentésünk, amit a 90-hez képest elértünk, ez a bizonyos 32 
százalék, 50 százalékban tudható be a szociális ipar összeomlásának, a maradék 50 
százalékot azért mi hoztuk. Bizonyos szektorokban, különösen a hulladékszektorban 
lassan először növekedett, de aztán azóta markánsan csökken a kibocsátás, a lakossági 
energiafelhasználás is csökken. Két szektor van, amellyel nagyon bajlódunk: ez a 
mezőgazdaság és a közlekedési szektor. Itt egyelőre még a növekvő tendenciával 
számolunk, amelyet kompenzálnak az egyéb szektorokban a csökkenő tendenciák. 

Mi az alternatíva? Az ösztönzők. Tehát pénzügyi ösztönzőket szeretnénk, nem 
egy szociális klímaalapot. A lengyelek is azt mondták, hogy biztos megéri egy ilyen 
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szociális klímaalap ezzel a megnövekedett adminisztratív teherrel? Konkrétan 
felállítunk egy nagy mechanizmust, amit aztán újra elosztunk. 

Akkor itt válaszolnék is, mert az is kérdése volt, hogy mire használható és mire 
tervezi a kormány a szociális klímaalap felhasználását. Itt kötve vagyunk, maga a 
javaslat is előírja, hogy több lehetőségünk van. Jövedelemtámogatásra lehet használni 
például, tehát az energiaszegény háztartások jövedelemtámogatására. Lehet ez akár 
tűzifaprogram, villamosköltség-átváltási program, közösségi közlekedési 
kedvezmények adása, bármi lehet. Mi amúgy pont arra teszünk javaslatot, ami a 
prepaid card system, tehát legyen ilyen előrefizetési lehetőség az energiaszegényeknél, 
amely jól működik már Magyarországon, vannak erre példák a Máltai Szeretetszolgálat 
akciói keretében is. Viszont lehet használni projekttámogatásra, infrastrukturális 
beruházásokra. 

És itt jön a szakadék, hiszen ebből az európai szociális klímaalapból mindenki 
fog részesülni, eltérő arányban, de minden tagállam. A nyugat-európai államok 
valószínűleg új infrastruktúraberuházásokra fogják fordítani ezt, mi meg kénytelenek 
leszünk jövedelemtámogatásokra fordítani. Felteszem a kérdést, hogy ez a kohéziós 
politika céljaival megegyezően hat, nem ellentétesen, nem fogja tovább mélyíteni a 
szakadékot ez, hogy mi még a jövedelemtámogatásra használjuk, mások pedig komoly 
infrastruktúraberuházásokra? Tehát itt nem egyenlőek a kiindulási feltételek, ahogy 
elnök úr is mondta a hozzászólásában. 

Kik a klímarombolók? Itt elmondtam, különösen a piaci stabilitási tartalék 
dosszié tekintetében, hogy a klímaváltozás elleni harc költségei tekintetében a 
klímarombolóknak mi az üvegházhatású gázok kibocsátásáért leginkább felelős 
multinacionális vállalatokat, ipari szereplőket tekintjük, jelen esetben akár az 
emissziókereskedelmi rendszer létesítményeit, de minden olyan nagy céget is, amelyik 
nem tartozik az emissziókereskedelmi rendszer hatálya alá, viszont a kibocsátása 
jelentős.  

Az ETS kiterjesztése. Igen, ez lesz az a dosszié, ahol nagyon karakán álláspontot 
fog képviselni Magyarország. Itt nem vagyunk egyedül, 13-14 tagállam ugyanezt az 
álláspontot fogja képviselni, köztük jó néhány nyugat-európai tagállam, és máris 
szembeállítanám ezzel a szociális alapot, hiszen a kettő összefügg, hiszen ezt kapjuk 
cserébe a kiterjesztett ETS-ért. Ezen szociális alap felállítását, milyen meglepő, a 
nyugat-európai tagállamok ellenzik, hiszen az ő részesedésük minimális. Tehát itt egy 
olyan kioltó erővel számolunk jelen helyzetben, hogy körülbelül ugyanazok támogatják 
az emissziókereskedelmi rendszer kiterjesztését, mint akik ellenzik a szociális 
klímaalap felállítását.  

És itt visszatérnék arra is, amit Győri Enikő, illetve Balczó úr is mondott, illetve 
elnök úr is megemlített, tehát itt nincs a célokban eltérés. Tehát ez a csomag 
makroszinten teljesen megegyezik a magyarországi kormányzati állásponttal. 
Mikroszinten vannak életszerűtlen javaslatok, és amikor azt mondom, hogy 49 százalék 
megújuló kapcsán a magyar épületállománynál ez 12 százalékon áll, akkor 500 ezer 
épületről beszélünk, amelyre nem lehet háztartási méretű kiserőművet rakni, akkor 
már csökkennek az esélyeink. Tehát a magyar sajátosságokat mindig figyelembe kell és 
szükséges venni.  

Nem értek azzal egyet, hogy mi csak 2030-tól szeretnénk bármilyen 
energiahatékonysági beruházást, hiszen idén január 1-től fut az energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszer, felfutóban van, tíz éven keresztül kell a villamosenergia-, 
földgáz- és üzemanyag-forgalmazóknak a végső energiafelhasználásban százalékos 
csökkentést elérniük, és ebben az ESPOO-nak igenis hogy nagy szerepe van, felfutóban 
is vannak már az ESPOO-kezdeményezések. Ezek azok, amik piaci alapon is 
megvalósíthatók, viszont azzal sem értek egyet, hogy a magyar kormány nem ad 
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visszatérítendő támogatást. Ad, hiszen az otthonfelújítási program keretében is nagyon 
nagy az érdeklődés a 3 milliós támogatás iránt, a CSOK-program is ezt szolgálja, és a 
mindenki számára hamarosan elérhetővé váló azon százmilliárd forintos keretű 
programmal, amelyen belül fűtéskorszerűsítést lehet végrehajtani, háztartási méretű 
kiserőműveket lehet felhelyezni a tetőkre, és nyílászárócserékre is 100 százalékos 
vissza nem térítendő támogatás fog rendelkezésre állni, 35 ezer háztartást fogunk 
elérni 1,5-2 éven belül. És csak egy adatot hadd mondjak: tavaly decemberben 72 ezer 
háztartás volt, amely háztartási méretű kiserőművel rendelkezett; a most szeptemberi 
adat 110 ezer. Adjuk hozzá azt a 35 ezret, amit ez a százmilliárd fog hozni, az 145 ezer, 
és nézzük meg, hogy a Nemzeti Energia- és Klímaterv mivel számolt 2030-ig: 200 ezer 
háztartással. Most tartunk 70 százaléknál! ’21-’22-ben 70 százaléknál tartunk, úgy, 
hogy a ’30-as cél 200 ezer háztartás! 

Roncsautók. A használtgépjármű-áramlást a nemzeti szabályokkal nehezíteni 
lehet, egyelőre meggátolni nem, és ezek az elérhető, kifizetődő megoldások a magyar 
állampolgároknak. Itt a „CO2 cars” dosszié tekintetében ezt is jelezzük, hogy jelenleg 
nem megfizethető a lakosoknak az elektromos autó, bár nagyon sikeresek voltak eddig 
a támogatásaink, a vissza nem térítendő támogatásaink, amelyeket rendelkezésre 
bocsátottunk. A lakossági energiafelhasználás csökkent, tehát a közlekedési, a 
mezőgazdasági lassan, de nőtt az elmúlt időszakban, de összességében a lakossági 
energiafelhasználás csökkent, és ahogy mondtam, az átmenet tekintetében nagyon 
fontos, hogy azok a beruházások is elszámolhatók legyenek, amelyek Magyarországon 
a még fosszilis energiájú, gázalapú fűtőrendszerek felújítására vonatkoznak.  

Válaszoltam a kérdésére, hogy mit szeretnénk az ETS 2.0 helyett: ösztönzőket. 
És én önöket is kérném, hogy harcoljanak. Én elvérzek abban a harcban, amikor egy 
igazságos átmeneti alap esetében Magyarország számára 104 milliárd forint áll 
rendelkezésre. Kijelentette az Európai Bizottság, hogy Magyarországon nincsenek 
bányászok. A 2018-as adatok szerint Magyarországon több mint 1800 bányász 
dolgozott. Az Európai Bizottságtól megkérdeztük, ez 60 millió eurót jelentett volna 
Magyarországnak az allokációban, a nemzeti allokációban. Megkérdeztük az Európai 
Bizottságtól, és az Európai Bizottság azt válaszolta, hogy mivel aggregált adatokkal 
számoltak, ami 2000 alatt nem szignifikáns, Magyarország tekintetében nem vették 
figyelembe a bányászokat. 60 millió euró! A KSH-hoz fordultunk, az ITM a KSH-hoz 
fordult; az Eurostattal leleveleztük. Az Eurostat hivatalos levélben megírta: 
Magyarországnak igaza van, az aggregált adatok mögött igenis ott van 2018-ban az 
1800 bányász; most már csak 1200 bányásszal számolunk 2021-ben. Megküldtük az 
Eurostat levelét az Európai Bizottságnak. Az Európai Bizottság rövid válasza az volt: 
majd legközelebb figyelembe vesszük. És utána még hozzátette: amúgy meg az 
allokációs képletet kivettük a rendelettervezetből. Igen, kivették a képletet, de a képlet 
alapján számolt magyar allokáció ugyanaz maradt. Lehetne most 200 milliárd 
forintunk, és helyette van 104 milliárd forint, és azt is megszabta a „D” mellékletben az 
Európai Bizottság, hogy csak Baranya, meg Heves megye. És a bükkábrányi bánya 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében?  

Amit sikerült elérnünk, és én azt gondolom, hogy ezek a hatalmas sikerek, hogy 
bár nem kaptuk meg azt a plusz 60 milliót, mert ez volt a gúnyos válasz, hogy: majd 
legközelebb figyelembe vesszük a magyarországi bányászokat, viszont megengedték, 
hogy a 104 milliárd forintot ne két megyére, hanem három megyére tudjuk 
felhasználni. Tehát jelentem, hosszú tárgyalások eredménye az, hogy Borsod-Abaúj-
Zemplén megye is pénzt fog kapni az igazságos átmeneti alapból. Na, ezért kell 
harcolni!  

És azért kell harcolni, hogy legyen szociális alap, de ne egy kiterjesztett 
rendszerből, hanem az EU ETS-bevételekből el lehet csippenteni még 2 százalékot egy 
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európai szociális alapra. Ne a lakosoktól vegyék el azt, amit aztán visszafizetnek 
ugyanúgy a lakosoknak.  

És akkor Balczó úr felvetéseire válaszolva. Az 50 százalékra már válaszoltam.  
A szociális ipar összeomlása tekintetében, egyetértve mindennel, amit a 

klímadiplomáciáról mondott és ami elhangzott, egy dolgot tennék csak hozzá, hogy az 
ingyenes kiosztás amúgy kivezetésre kerül 2030-ig, kivéve a távhőszektorban. A 
távhőszektorban a 30 százalék végig megmarad, az összes többi szektorban 2025-ig az 
ingyenes kiosztás 30 százalék, és ’25-’30-ig lenullázódik. De ez az az ingyenes kiosztás, 
ami azon létesítményekre vonatkozik, amelyek nincsenek rajta a szénszivárgási listán, 
tehát amelyeknél nincs meg az a kockázat, hogy mondjuk Ukrajnába vagy 
Törökországba települnek, ez a magyarországi létesítmények 5 százaléka, tehát a 
magyarországi létesítmények 5 százalékánál, kivéve, ahol távhő vezetődik ki, ez 
ingyenes kiosztás. A többi, amelyek a szénszivárgási listán vannak, és köztük van az 
acélipar is, azok a magyar létesítmények 95 százalékát képviselik. Jelentem, itt 
megmarad az ingyenes kiosztás, tehát itt nem vezetődik ki, kivéve abban a négy 
ágazatban, ahol a CBAM bejön, és ahogy a CBAM bejön, acél-, vas-, műtránya- és 
cementgyártás, ott a 10-10-10-10 százaléka kivezetődik, tehát csak ott. Viszont az 
összes többi szektorban, ahol nincsen CBAM, ott megmarad az ingyenes kiosztás, tehát 
ennyit tettem volna hozzá. 

És igen, az alternatívüzemanyag-infrastruktúra tekintetében mi is korainak 
tartjuk ezeket a nagykapacitású töltőállomásokat, nem lesz rá kereslet ugyanis. Tehát 
a kínálati oldalt kiépítjük, nagyon nagy áron, úgy, hogy a kereslet még nem zárkózik fel 
hozzá, de ezt el is mondtam.  

Győri Enikő felé ugyanazt tudom ismét megerősíteni, hogy a célokban nincs 
eltérés makroszinten. Mikroszinten vannak életszerűtlen, és nem a tagállami 
sajátosságokra épített javaslatok, de mint minden tagállam, Magyarország is a hazai 
érdekek védelme érdekében, ezek ellen fog fellépni a szövetségesekkel együtt. 

Elnök úr hozzászólása tekintetében pedig mi is úgy gondoljuk, hogy egy ilyen 
szabályozásnak kiegyensúlyozottnak kell lenni, minden tekintetben a lakosokat védve, 
de az iparnak is megfelelő időt biztosítva az átmenetre. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak még egy adalék. Itt az utolsó dosszié egyike az 

uniós erdőstratégia. Az egyik finn képviselőtársammal beszélgetvén, csak egy jellemző, 
hogy az Európai Bizottság hogyan viszonyul a nemzeti stratégiákhoz. Senki nem 
kérdezte meg őket, a finneket, hiszen Finnországnak több mint 70 százaléka erdő, és 
kerekperec azt a választ kapta az Európai Bizottság a finn klímacsoporttól vagy 
stratégiai csoporttól, hogy köszönik szépen, a Bizottságnak semmi köze a finn 
erdőkhöz, pont, miért nem kérdeztek meg bennünket.  

Tehát ebből is látszik, hogy ezer sebből vérzik, és a tagállami érzékenység 
nemcsak Magyarország szempontjából fontos, hanem a többi tagállam, a kisebb 
tagállamok szempontjából is. 

Tisztelt Bizottság! Szél Bernadett képviselőtársam kér még három percet 
reagálásra. Tessék parancsolni, megadom. 

 
DR. SZÉL BERNADETT (független): Köszönöm a lehetőséget. Államtitkár 

asszony abban biztos lehet, hogy én minden szociális ügyben partner vagyok, hogyha 
harcolni kell, úgyhogy bátran szóljanak a Belügyminisztériumnak. Nem egészségügyi 
minisztérium, de az Emberi Erőforrások Minisztériumának is segítettem abban, hogy 
oltás kerüljön azokhoz a magyar emberekhez, akik a legrosszabb körülmények között 
vannak, és nem elérhető számukra az oltás. Úgyhogy ebben én biztos, hogy partner 
vagyok. 
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Ugyanakkor azért a Fidesz szociális érzékenységével kapcsolatban az elmúlt tíz 
évben nekem merőben más tapasztalatom van, mint amiket is szlogenek szintjén több 
irányból hallottam. Úgyhogy engedje meg, hogy fenntartással kezeljem a fideszes 
képviselők szociális aggodalmát bármilyen vonatkozásban is, mert az elmúlt években 
már többször bizonyították, hogy egyáltalán nem aggódnak szociális szempontból az 
emberek irányában. 

Utánanéztem egy kicsit ezeknek az erdőkérdéseknek, amíg itt beszélgettek erről 
az egész helyzetről. Úgy tűnik, hogy ha ez a jelenlegi erdőgazdálkodási mechanizmus 
folyik tovább Magyarországon, akkor a magyar erdők 2050-re kibocsátók lesznek. Én 
azt látom, hogy idős erdeink vannak, egyszerűen a fiatalítás nem történt meg időben. 
2009-ig nőtt érezhetően az erdőállomány, és utána egyszerűen elmaradtak ezek. 
Nézzék meg a koreloszlást! Most a Bizottsággal való konzultáció nyilván egy fontos 
kérdés, és én is azt gondolom, hogy persze konzultálni kell mindenkivel fontos 
kérdésekről, de azért nézzük meg a másik oldalát ennek a történetnek, hogy van 
dolgunk a saját erdeinkkel. Mondom én zöldként, akinek a zöldelköteleződését azért 
kevésbé vitatták az elmúlt években, remélem, nem is fogja senki a bátorságot venni 
erre, de az biztos, hogy tennünk kell az erdeinkért. Tehát ha ez most téma, akkor kicsit 
beszéljünk erről a kérdésről is, hogy akkor mi lesz az erdeinkkel, hogy ne legyenek 
kibocsátók. 

A másik pedig: visszatérve a kiterjesztett ETS-re és az ehhez való viszonyra. Ez 
azért kardinális kérdés, mert jelenleg az a két szektor, ami nincs az ETS-ben, a 60 
százalékáért felel a kibocsátásnak, tehát a többség itt van, és itt fogható a legtöbb 
kibocsátás. „A szennyező fizet” elv, tehát az, hogy azok a cégek fizessenek, amelyek 
pedig kifejezetten nagy kibocsátók, pedig akkor érvényesíthető, és én akkor tekintem 
az ön válaszát egzaktnak, ha megmondja, hogy mely cégekről van szó, mert én 
gyakorlatilag a bíróságig mentem el az elmúlt években, hogy megtudjam, hogy melyek 
azok a cégek itt Magyarországon, amelyek elképesztő mennyiségű támogatást kaptak, 
egyedi támogatást. A bíróság mondta ki, hogy ezek be nem fizetett adónak minősülnek, 
tehát ki kellett adni ezeket a számokat. Pontosan tudjuk, hogy az Orbán-kormány 
stratégiai megállapodási partnersége mely cégeknek mennyit hozott a konyhára, és azt 
is tudjuk, hogy ezeknek a cégeknek a profitjával mi lett az elmúlt tíz évben. 

Én többet beszéltem a nemzeti tőkeképző képesség fontosságáról, mint az egész 
KDNP együtt meg a fél Fidesz a magyar parlamentben, csak nem az történt itt, nem a 
nemzeti tőkeképző képességet fejlesztettük. Ugyanúgy kapható a kínai hagyma a 
boltokban, ahelyett, hogy a makói hagymát ennénk, és folytathatnám tovább. 
Végigjártam az országot, és nem egy mezőgazdaságért felelős miniszternek az asztalára 
tettem oda azt, hogy hol vannak a magyar termékek. Úgyhogy én a magam részéről azt 
tudom mondani, hogy akkor tekintem az erre a kérdésre adott válaszát egzaktnak, ha 
megmondja, hogy konkrétan mi fog ezekkel a cégekkel történni, hogy fogjuk 
érvényesíteni „a szennyező fizet” elvet. 

Mélyen egyetértek abban, hogy akiket ezer ág húz itt most már Magyarországon, 
azoknak az embereknek ne növekedjenek a terhei. De akkor hogy lesz itt a cégekkel? 
Hogy fog ez történni? 

A rezsicsökkentés pedig finoman szólva egy vitatható eredmény, mert a 
világpiacon nagyon jelentős eredmények következtek be azzal kapcsolatban, hogy esett 
az olajár. Innentől kezdve hol halmozódott az a pénz az elmúlt években? Nem 
érvényesültek a rezsikben a világpiaci árak. Tehát biztos, hogy vannak pénzek, amik 
valahol megtalálhatóak. 

Rákérdeztem arra is, hogy a kvótabevétel hol van, mert most is van, nem a 
kiterjesztett ETS, hanem a rendes kvótakereskedelemben is vannak az országnak 
pénzei. Hát, olyan választ kaptam, hogy inkább nem olvasom föl, voltam hisztériázó 
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ellenzékitől elkezdve sorosistáig minden, mert meg mertem kérdezni, hogy a mostani 
kvótabevételek hova mentek el, mert azoknak egy része pántlikázott, a másik része nem 
pántlikázott. Tehát szeretném tudni, hogy ezekkel a pénzekkel hogyan gazdálkodtak. 

Tehát komplex ez a kérdés, mindenesetre akkor legyen kedves, ha még lehet, 
akkor reagáljanak erre az erdészeti kérdésemre, hogy akkor hogyan kerüljük el azt, 
hogy 2050-re a magyar erdők ne kibocsátók legyenek, a másik pedig, hogy értem, hogy 
„a szennyező fizet” elv, értem, de akkor ez hogy lesz, mely cégek mire számíthatnak itt 
Magyarországon. Ezt a kérdést megkerülte államtitkár asszony. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én arra kérem államtitkár asszony kedves 

munkatársát, hogy röviden válaszoljon, de mielőtt ezt megteszi, tisztelt Szél Bernadett 
képviselőtársam, azt hiszem, hogy az elmúlt időszakban tapasztalta, hogy én egy 
toleráns elnök vagyok, mindenkinek igyekszem szót adni, és legtöbbször, amikor nem 
értek egyet önnel, akkor visszautasítom az ön által mondottakat. Engedje meg, hogy 
azt, amit ön elmondott a fideszes képviselők szociális érzékenységével kapcsolatban, 
én a leghatározottabban ne csak visszautasítsam, hanem kikérjem magamnak. Ez 
fölháborító! Ebből látszik, hogy jön a választás. Itt egy szakpolitikai kérdést járunk 
körül, és engem vérig sért. Én egy Fidesz-képviselő vagyok egyéni választókörzetben 
immáron hetedik ciklusban. Tessék eljönni és megnézni azt a szociális munkát, amit 
Borsod-Abaúj-Zemplén Abaúj és Zemplén részében nehéz, hátrányos helyzetű 
területen végzünk és végzett a kormány. Kérem, hogy máskor válogassa meg a szavait! 

Visszaadom a szót államtitkár asszonynak. 
 
DR. BOTOS BARBARA helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm szépen. Röviden reagálnék, aztán az erdész kollégának 
átadnám a szót. 

A kiterjesztett ETS-sel kapcsolatban: a két szektor 60 százalékáért felel. De ez a 
két szektor benne van a non-ETR szektorban, abban a szektorban benne van, ahol van 
egy 18,7 százalékos magyarországi tagállami cél. Tehát ez egy párhuzamos rendszer 
lenne. Nem tartjuk indokoltnak, hiszen ott van egy tagállami célunk, amelyet teljesíteni 
fogunk és teljesíteni akarunk. 

Az, amiről beszélünk, hogy kivesszük az emberek zsebéből a pénzt, hogy utána 
visszaosszuk az emberek zsebébe egy nagyon bonyolult adminisztratív 
rendszerrel - egy KEHOP újabb prioritást fogunk felállítani, gondolom, erre majd lesz 
egy MFF-módosítás, ami ősszel várható, de nem tartjuk indokoltnak ezt a fajta 
túlbonyolított rendszert. 

Én úgy gondolom, hogy a magyarországi európai uniós emissziókereskedelmi 
rendszerben részt vevő létesítmények kibocsátása nyilvános, ez egy uniós regiszter, az 
international transaction log, mindenki számára elérhető, mindenki letöltheti, 
mindenki látja, hogy melyik magyarországi létesítmény mennyit bocsátott ki. Ezen 
kibocsátás tekintetében mi arányos tehervállalást kérünk. Ezért is van az, hogy a 
magyar kormányzati álláspont az ETS-szabályozás tekintetében elfogadó, tehát 
elfogadjuk azt, hogy a jelenlegi 43 százalék 17 százalékkal növekedett, és az ingyenes 
kibocsátások tekintetében is számos szigorítás van. Tehát itt a magyar állam pontosan 
ezen jelszó, zászló mögé lépve támogató álláspontot képvisel az ETS-rendszer 
szigorításával kapcsolatban. 

„A szennyező fizet” elv pedig igenis érvényesül az energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszerben, ahol a végső energiafelhasználásban a már elmondott 
földgáz-, áram- és üzemanyag-forgalmazókat, -kereskedőket terheli a kötelezettség 
fokozatosan felfutó százalékokkal 2021-2030 között. 



33 

A kvótabevételek 50 százalékát tudjuk zöldítésre fordítani. Ezekből az e-
mobilitási programok, vagy éppen a most lezárt költségosztós pályázat, ami 3 milliárd 
kerettel volt meghirdetve, ezek mind nyilvánosak, vagy éppen beszélhetünk arról az 
erdősítési programról is, és mindjárt át is adom a szót a kollégának, amely keretében 
jelentős erdőállomány-növekedéssel számoltunk 2021-ben, és ezt szeretnénk 
megismételni az idei évben, 2022-re átnyúlva. 

És az utolsó kérdés, a rezsicsökkentés eredményei. Ha megnézzük, az áramárak 
és a földgázárak tekintetében Magyarországon az első és a második legalacsonyabbak 
az árak Európában, és ez egy jelentős eredmény, különösen a kiszolgáltatott fogyasztók 
tekintetében. És akkor átadom a szót a kollégának az erdészeti kérdés 
megválaszolására. 

Szepesi András válasza 

SZEPESI ANDRÁS (Agrárminisztérium): Köszönöm. Tisztelt Képviselő 
Asszony! Nagyon köszönöm az erdőkkel kapcsolatos kérdést, és örülök a 
tájékozottságnak.  

Nagyon röviden válaszolnék az erdők korosbodására. Az egyik oka az, hogy egyre 
több faanyag áll rendelkezésre, hogy kitermelhessük, azaz tervszerű gazdálkodás folyik 
Magyarországon, és mindig kevesebbet termelünk ki annál, mint amennyit növekszik 
az erdő.  

Az, hogy ezek az erdők a korosztályviszonyok alakulása miatt most egy kicsit 
öregebbek, ennek nyilván van történeti oka, ez az egyik része. A másik része pedig a 
természetvédelmi szemlélet érvényesülése, ami elsősorban a vágáskorok 
növekedésében tükröződött. Minden erdőben üzemterv szerint, erdőterv szerint 
gazdálkodunk Magyarországon, és ez az utóbbi 20 évben egy tendencia volt, hogy 
tulajdonképpen társadalmi nyomásra nagyon sok helyen megemeljük a vágáskort. Az 
erdő természete az, hogy minden erdő nagyjából középkorban hozza a legnagyobb 
növedéket, akkor növekszik legjobban. Idősebb korban egyre kevesebb fát hoz, ezért a 
szénmegkötése is csökkenhet.  

A másik oldal, hogy azokat az erdőket, amelyek úgymond elöregednek, azokat 
azért szükséges és érdemes kitermelni, hiszen ha körbenézünk itt, szerencsére nagyon 
sok fából készült bútort, falborítást látunk. Ezek tartósan tárolják a szenet. Tehát a 
francia erdőstratégia például azon alapszik, hogy a jelenleg 60 százalékban kitermelt 
lehetőséget 85 százalékra kívánják klímavédelmi okokból növelni, és minél több 
faanyagot beépíteni, mivel az tartós szénmegkötést eredményez. Tehát ez a stratégiai 
rész a mostani modelleknél még nem jelentkezik, hiszen a fatermékbe való 
átfordításnak a pontos mennyiségét nem tudjuk.  

A másik pedig, van egy helyettesítő hatása a faterméknek mondjuk az 
alumíniummal vagy a vassal szemben, ami azt jelenti, hogy ha ugyanazon termék 
alumíniumból elkészül, akkor az körülbelül kétszer-háromszor akkora 
szénkibocsátással jár, tehát ha ezt fatermékkel helyettesítjük, akkor nemcsak tárolja a 
szenet a fa, hanem ez a szénkibocsátás is sokkal kisebb.  

A másik, amit államtitkár asszony már említett, hogy az erdőtelepítés 
Magyarországon mindig is egy fontos társadalmi és politikai cél volt. Húsz éve 
nagyjából évente 8-10 ezer hektár erdőt telepítettünk. Ez az utóbbi időben, tekintettel 
arra, hogy a mezőgazdasági területeknek nagyon előnyös volt a támogatási rendszere, 
és ez uniós támogatási lehetőség, az elmúlt években visszaesett, egészen 1000 hektár 
alá csökkent. Most viszont megváltoztattuk a kondíciókat, kedvezőbbé vált az 
erdőtelepítés finanszírozása, ami azt eredményezi, hogy nagyjából egy év alatt 32 ezer 
hektár erdőtelepítésre adtak be igényt.  
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Amennyiben ezt a finanszírozást a következő hétéves periódusban is tudjuk 
folytatni, és megteszünk mindent, hogy a források minél bővebben álljanak 
rendelkezésre, akkor azzal tudunk számolni, hogy egy felfutó erdőtelepítés, ha nem is 
egy-két éven belül, de már tíz-húsz éven belül nagyon jelentősen emeli az erdők 
szénmegkötését, tehát az elöregedő erdőknél a csökkenő szintmegkötést az 
erdőtelepítés bőven kompenzálni tudja. Nagyon szépen köszönöm. 

És esetleg technikailag még egy olyan információt tennék hozzá, hogy én nagyon 
örülök, hogy a „Fit for 55%!” csomagon belül tárgyaljuk az erdőstratégiát, de ez ettől a 
csomagtól valóban teljesen elkülönül, más időpontban is jelent meg, és kicsit más 
jellegű is, hiszen ez egy stratégia, amelynek majd lesznek természetesen jogszabályi 
következményei, de ez egy teljesen önálló és különálló stratégia, amelynek rendkívül 
sok kapcsolódása van a klímaváltozáshoz, a klímavédelemhez, a biodiverzitáshoz és az 
erdőknek a gazdasági és szociális hasznához. Nagyon szépen köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár asszonynak és kedves munkatársának a 

válaszokat. Nem könnyű ez a téma. Én sok erőt kívánok államtitkár asszonynak ahhoz 
a munkához, amit eddig is végzett, és végezni fog az európai fórumokon! Reméljük, 
hogy lesz előrehaladás az elkövetkezendő időszakban, nyilván nem egy, hanem több 
elnökséget átívelően.  

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság következő 
üléséről a későbbiekben születik majd döntés. Én köszönöm szépen a részvételt. 
Viszontlátásra! Az ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 56 perc) 

  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Madarász Mária és Földi Erika 


