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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Köszöntök mindenkit. A Fenntartható fejlődés bizottsága 2021. október 
28-ai ülését ezennel megnyitom. Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, 
vendégeinket, illetve az ülésre érkezett hallgatóságot.  

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Simonka Györgyöt Varga Gábor 
képviselő úr, Szászfalvi Lászlót Bencsik János alelnök úr helyettesíti, tehát 
határozatképesek vagyunk. 

A mai ülésünk napirendi javaslatát előzetesen megküldtük. Kérem, hogy aki 
egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag megszavaztuk, 
tehát megállapítom, hogy a bizottság a napirendet elfogadta. 

Tájékoztató aktuális klímapolitikai kérdésekről  
a) A 2021. október 31. és november 12. között tartandó glasgow-i 
klímacsúcson (COP26) képviselendő magyar álláspont 

Soron következik tehát egy tematikus napirend, tájékoztató aktuális 
klímapolitikai kérdésekről címmel. Ennek keretében először a 2021. október 31. és 
november 12. között tartandó glasgow-i klímacsúcson - ez a COP26 - képviselendő 
magyar álláspontról, utána pedig az Első Éghajlatváltozási Cselekvési Terv 
végrehajtásáról fogunk beszélni. Ebben segítségünkre lesz Steiner Attila államtitkár úr, 
akit éppen nem látok, mert ez a szerkezet eltakarja - de majd arrébb fogok menni - , aki 
az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak a körforgásos gazdaságfejlesztésért, 
valamint az energia- és klímapolitikáért felelős állami vezetője; ő vesz részt a napirend 
megtárgyalásán. (Dr. Koncz Zsófia és Böröcz László megérkeznek a bizottság ülésére.) 

Javasolom, hogy az előzetesen jelzetteknek megfelelően majd 15-15 percben 
tartson egy rövid felvezetést, és utána nyílik majd lehetőség a kérdések és észrevételek 
megfogalmazására. Utána ismét meg fogom adni a szót az államtitkár úrnak 
válaszadásra.  

Még egy rövid kiegészítést tennék, mielőtt érdemben elkezdjük a napirendi 
pontot. A témához kapcsolódóan a bizottsági tagok és az államtitkár úr elé is kitettünk 
egy rövid összeállítást, ami a hazai klímatudományi és klímapolitikai együttműködés 
eddigi történetének főbb fejleményeit és tanulságait összegző kiadvány. A kiadásért a 
Magyar Természetvédők Szövetsége felel, a szerző pedig dr. Faragó Tibor, aki közel két 
évtizeden át volt Magyarország klímatárgyalója.  

Jelen van a mai ülésünkön is, és jelezte, hogy szót szeretne kérni egy rövid 
hozzászólás erejéig. Kérdezem tehát a bizottságot, hogy biztosítja-e Faragó úr számára 
egy rövidebb, legfeljebb 3 perces hozzászólás lehetőségét a vita során.  

Kérem, jelezzék, hogy támogatják-e. (Szavazás.) Igen, akkor meg fogjuk adni 
Faragó Tibornak a felszólalás lehetőségét.  

Akkor kezdjük is el! Akkor most hivatalosan is tisztelettel köszöntöm Steiner 
Attila államtitkár urat és kollégáját is a bizottsági ülésen. Megadom a szót az első téma 
kapcsán a glasgow-i klímacsúcson képviselendő magyar álláspont ismertetésére. 
Parancsoljon, államtitkár úr! 

Steiner Attila tájékoztatója 

STEINER ATTILA államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Engedjék meg, 
hogy ahogy a napirendi pont is mutatja, hogy a glasgow-i klímacsúcs kapcsán, ami az 
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egyik legjelentősebb esemény lesz az elkövetkezendő időszakban, röviden beszámoljak 
arról, hogy egyrészt hogyan folytak az előkészületek, illetve milyen intézkedések 
vannak, amelyek kapcsán úgy gondoljuk, hogy az ENSZ keretében megfogalmazott 
célokat teljesítjük, illetve mik voltak azok a kulcsfontosságú témakörök, ahol még az 
Európai Unión belül is vita volt, illetve V4-körben hogyan készültünk a glasgow-i 
klímacsúcsra.  

Azt gondolom, általánosan nagyon fontos, hogy nagyon jelentős elmozdulás 
történt az elmúlt években a célok tekintetében; abban, hogy vannak konkrét 
célkitűzéseink, a párizsi klímamegállapodás egy nagy mérföldkő volt. Ezt utána 
lekövette nagyon szépen az európai uniós jogalkotás is úgy, hogy a 2050-es 
klímasemlegességi cél uniós szinten is rögzítésre került, és most már arról beszélünk, 
hogy milyen köztes célok kellenek annak érdekében, hogy 2050-hez elérkezhessünk.  

Én azt gondolom, itt az egész kérdésnek a kulcsa ténylegesen a megvalósítás és 
a konkrét intézkedések, és emiatt nagyon fontos az a tárgyalássorozat is, ami az 
Európai Unióban történik a „Fit for 55%!” csomagról, ugyanis anélkül nem fogunk 
tudni közelebb kerülni a végcélunkhoz, a klímasemlegesség eléréséhez. 

Magyarország is aktív szerepet vállal az egész kérdéskörben. Tavaly az 
Országgyűlés is elfogadta a klímatörvényt, amely rögzíti már magyar szempontból is, 
magyar jogszabályokban, a klímasemlegességi célt Magyarország számára. Az európai 
uniós keret alapvetően az egész Európai Unióról beszél, de nem tagállamokról a 2050-
es klímasemlegesség tekintetében, úgyhogy én azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon 
fontos lépés volt kormányzati oldalról is.  

És alapvetően rendelkezünk azokkal a stratégiákkal, amelyek alapján úgy 
gondoljuk, hogy el fogunk tudni jutni ennek a célkitűzésnek az eléréséhez. Itt egy 
nagyon fontos új dokumentum, amelyet a kormányzat elfogadott, az úgynevezett 
Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia, amelyet már közben már be is nyújtottunk az ENSZ 
részére is, amely alapvetően pont ezt vizsgálja meg, hogy 2050-hez hogyan tudunk 
elérkezni, és hogy a különböző megvalósítási opcióknak milyen gazdaságpolitikai, 
társadalompolitikai hatásai lehetnek. Itt egy nagyon érdekes elemzést végzett el a 
kormányzat, hogy legyünk inkább gyorsabbak, hogy gyorsabban megvalósítsuk ezt a 
célkitűzést, és gyorsabban elterjesszük azokat a technológiákat, amik segítenek nekünk 
a célok elérésében.  

Ez azt jelenti, hogy ez több költséget is jelent, mert ezek még sokszor 
kiforratlanabb technológiák, viszont lehet olyan pozitív versenyképességi és 
iparfejlesztési mellékhatása is egy ilyen gyorsított cselekvésnek, vagy várjuk meg, amíg 
mások kifejlesztik ezeket a technológiákat, és akkor viszont már alacsonyabb költségek 
mellett szerezzük be ezeket a technológiákat, és így teljesítsük a 2050-es célokat. 
Úgyhogy ezt a két szcenáriót elemzi a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia, ami, úgy 
gondolom, hogy egy nagyon érdekes dokumentum, amit nemrég fogadott el a 
kormányzat. 

Nagyon fontosnak tartom még továbbá, hogy amikor a globális elköteleződésről 
beszélünk, akkor mindvégig legyen a szemünk előtt, hogy közben az energiaellátás 
biztonságát is szavatolni kell, illetve az egész zöldátmenet akkor lesz tartható, hogyha 
az árakat is kordában tudjuk tartani. Úgyhogy alapvetően nem feledkezhetünk meg a 
versenyképességi és az ellátásbiztonsági szempontokról sem, amikor elmozdulunk a 
klímasemlegesség irányába, és emiatt minden intézkedést nagyon alaposan át kell 
gondolni, hogy milyen, esetleg nem számított vagy nem előnyös mellékhatása lehet 
bizonyos intézkedéseknek, és emiatt nagyon koordináltan kell előrehaladni. 

A COP26-os konferenciára, én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az 
Európai Unió is egységesen lépjen fel, és az elmúlt Környezetvédelmi Tanácson pont 
erről volt szó Luxembourgban, hogy kialakítsuk az európai uniós álláspontot. Itt 
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Magyarország is megszavazta az uniós állásponti elemeket, úgyhogy az Európai Unió 
alapvetően egy közös álláspontot fog a tárgyalások során képviselni. Azt is nagyon 
fontosnak tartom, hogy hazánk részéről Áder János köztársasági elnök részt fog venni 
a klímakonferencián, és ezután is végig képviseltetve leszünk, amikor már elnök úr 
nem lesz jelen a második héten, és én személyesen is kint leszek magán a 
klímakonferencián. Örömmel tájékoztatok arról, hogy önök is, elnök asszony is, illetve 
még több képviselő is kint lesz majd a konferencián. Én nagyon fontosnak tartom ezt a 
részvételt. 

Most V4-es elnökök is vagyunk, és szeptember 7-én tartottunk egy V4-es 
előkészítő ülést, ahol még az uniós álláspont véglegesítése előtt szerettünk volna 
egyeztetni V4-körben - ezt a V4-es kört akkor kiegészítettük még Románia és Bulgária 
képviselőivel is -, ahol a legfontosabb nyitott kérdésekről folytattunk eszmecserét. 
Nagy örömünkre szolgált az is, hogy David Moran, a COP26 európai, közép-ázsiai és 
törökországi regionális nagykövete is részt vett ezen a V4-es egyeztető ülésen. Nagyon 
hasznos eszmecserét tudtunk magunk mögött. Ez volt az első magas szintű esemény a 
V4-elnökségek történetében, ami kifejezetten a COP-konferenciával, illetve a 
nemzetközi klímapolitikai kérdésekkel foglalkozott. Én azt gondolom, hogy itt is 
látszott, hogy alapvetően nagyon hasonlóan gondolkodnak a V4-es országok, illetve 
még kiegészülve Romániával és Bulgáriával, és alapvetően ténylegesen egy közös 
nevezőt ki tudtunk alakítani az országok között. 

Ami talán a legfontosabb kérdés lesz a COP26-konferencián is, és az uniós 
előkészületeknél is a legmeghatározóbb volt, az egyrészt a finanszírozás kérdésköre a 
100 milliárdos cél teljesítésére és az e mögötti elköteleződés. Nagyon fontos, hogy a 
rendszer a mostani, már felállított kvótakereskedelmi rendszerekkel összhangban 
legyen, és egy transzparens rendszert tudjunk létrehozni, amelyben ténylegesen 
utókövethetőek a konkrét eredmények, hogy egy nagyon robusztus, zárt rendszer jöjjön 
majd létre, ugyanis ez lesz a kulcsa annak, hogy ténylegesen ellenőrizni tudjuk, hogy 
megvalósultak-e azok a vállalások, azok az intézkedések, amelyekre szeretnénk, hogy 
minél nagyobb hangsúly tevődjön.  

Emellett pedig még a common time frame kérdéskörön volt egy viszonylag 
fontos és vitás kérdés, de aztán ebben is sikerült európai uniós szinten megegyezni, 
ahol alapvetően abban maradtunk, hogy törekedni fogunk az ötéves ciklusra abban az 
esetben, ha ez a megállapodás ebbe az irányba fog mutatni. De alapvetően az uniós 
klímapolitikában is tízéves célokat szoktunk lefektetni - most 2030-as célokról 
beszélünk, utána 2040-es célokat fogunk lefektetni -, aminek van jogi kötőereje is. 
Nagyon fontosnak tartom, hogy ez a ciklus is fenn tudjon maradni, de a kettő ne 
menjen egymással szembe, hanem összhangban legyen, de alapvetően ez a mostani 
uniós pozíció ezt teljes mértékben megerősítette. 

Amit még szeretnék kiemelni ezzel a ponttal kapcsolatban, hogy több olyan 
kiemelt kormányzati intézkedésünk is van, amely teljes mértékben összecseng a 
COP26-os gondolkodással. Az egyik legnagyobb szén-dioxid-kibocsátónk a közlekedési 
szektor, és a közlekedési szektor dekarbonizációja egy nagyon nagy kihívás még fejlett 
országok számára is, nemhogy fejletlenebb országok számára. Én azt gondolom, hogy 
itt az elektromos közlekedés támogatásával már nagyon jelentős kormányzati 
programok indultak meg az elmúlt években, és 2016 óta már körülbelül 20 milliárd 
forinttal támogattuk az elektromos gépjárművek vásárlását. 

Emellett vannak különböző egyéb programjaink szemléletformálási céllal. Az 
elektromos rásegítésű kerékpárok - én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos terület, 
ez egy nagyon népszerű pályázati programja a kormányzatnak. Emellett tervezünk 
majd egy elektromosrásegítésűteherkerékpár-támogatási programot kiírni, ami a 
városi futároknak lehet egy nagy segítség. Illetve rendelkezünk egy nagyon jelentős 
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zöldbuszprogrammal, amire az elkövetkezendő években nagyon komoly forrásokat 
fogunk szánni. A célunk az lenne, hogy az elkövetkezendő években 1100 buszt 
cseréljünk le elektromos buszokra. Azt gondolom, ez egy nagyon jelentős szám. Az 
elektromos buszok alapvetően a helyi közlekedés esetében jönnek most számításba az 
akkumulátorkapacitások következtében. Már nagyon jó tapasztalataink vannak pilot 
nagyságrendben az elektromos buszokkal, nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttünk, hogy 
milyen tényleges forgalmi viszonyok között elektromos buszokat üzemeltetni, hogyan 
kell tölteni, mennyit fogyasztanak, jó-e, hogyha dimbes-dombos a terület vagy inkább 
rossz az üzemeltetés szempontjából, úgyhogy a zöldbuszprogramunkban pontosan 
ezeket az aspektusokat vizsgáljuk meg, és én azt gondolom, hogy ha ez a program 
tovább tud menni, és ezt a nagyságrendet elérjük, akkor már nagyon sokat léptünk 
előre a közlekedés, és kimondottan a közösségi közlekedés területén.  

Emellett még szeretném kiemelni, ami szintén a COP26-os célokkal teljes 
mértékben összecseng, a megújulóenergia-források arányának a növelésére tett 
vállalásainkat. Itt 2030-ra azt szeretnénk, hogy a magyar villamosenergia-termelés 90 
százaléka szén-dioxid-kibocsátásmentesen történjen, és ehhez az kell, hogy a 
megújulóenergia-termelés arányát jelentősen emeljük a következő években. Ezért 
szeretnénk azt, hogy 2030-ra legalább 6000 megawattnyi beépített napelemes 
kapacitással rendelkezzünk Magyarországon. Már most is elhagytuk amúgy a 2000 
megawattot a napelemes kapacitásokkal, körülbelül 2300-2400 megawatton állunk, 
úgyhogy az elmúlt években is nagyon jelentősen növekedett ez a piac.  

Ennek a növekedésnek a folytatása érdekében vezettük be, illetve fogjuk 
december 6-ától megnyitni a legjelentősebb lakossági napelemes pályázati 
konstrukciónkat, amelynek a keretösszege 200 milliárd forintot tesz ki, és ebből 100 
milliárd forintot fogunk az idei pályázati ciklusban megnyitni, ahol a lakosságot is be 
szeretnénk vonni a napelemes fejlesztésekbe, kimondottan azokat a rétegeket, amelyek 
ezt nem engedhetik meg maguknak, vagyis az országos átlag alatti jövedelemmel 
rendelkeznek. Én azt gondolom, hogy ezek olyan fontos ösztönző programok, amik 
segítik, hogy a lakosság is minél szélesebb körben részesüljön ezekből a programokból, 
és részt vehessen magának a zöldátmenetnek a megvalósításában.  

Én nagyon röviden ennyit szerettem volna bevezetésképpen mondani, és akkor 
várom a kérdéseket. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Akkor megkérdezem a bizottság 

tagjait, ki kíván szólni. (Jelzésre:) Nunkovics alelnök úr, parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások 

NUNKOVICS TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök 
asszony. Tisztelt Államtitkár Úr! Köszönjük a beszámolót. Nagyon sok mindent 
hallhattunk belőle; én azt gondolom, vannak benne pozitívumok is. Azt azért többször 
elmondtam már a parlamenti viták során, hogy talán egy kicsit érezhető az, hogy 
elmozdult a zöld irányba az Orbán-kormány az elmúlt években. Reméljük, hogy ez a 
fejlődés tartós lesz, sőt akár meg is többszöröződik majd az ide fordított források 
aránya, ugyanis erre van talán a legnagyobb szükség. Nagyon sokat beszélünk arról, 
hogy milyen fejlesztésekre van szükség, hogyan tudjuk az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának a mértékét csökkenteni, de mindez semmit nem tesz, mert készülhet 
akárhány dokumentum meg fogadalom akár itt a parlamentben, ha ide komoly 
összegek nincsenek hozzárendelve, akkor ezekből semmi nem lesz. 

És itt a közlekedés kapcsán azt azért el kell mondani, hogy szerintem ez a 20 
milliárd forint eléggé elenyésző ahhoz képest, hogy milyen gépjárműparkkal 
rendelkezik akár a BKK vagy a Volán-társaságok, vagy akár egyébként a MÁV is, és 
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hogy itt mekkora fejlesztésekre lenne szükség a tömegközlekedésben. Tehát az irány az 
jó, de itt egy jóval erőteljesebb behatásra lenne szükség az én véleményem szerint.  

Kérdezném államtitkár urat, hogy a szélenergiával kapcsolatban történt-e 
esetleg gondolatbeli változás az elmúlt egy évben. Én azt többször elmondtam a 
parlament falain belül is, hogy mindamellett, hogy a szélenergia valóban nem a 
legtökéletesebb Magyarország számára, vagy nem a legtökéletesebben hasznosítható 
energia, azért látjuk azt, hogy vannak olyan területek, lásd a nagy folyóink mentén, 
vagy akár a Kisalföldön - én kifejezetten a Kisalföldre gondolok - , ahol olyan időjárási 
körülmények vannak, amik lehetővé teszik a szélenergia meglétét, és léteznek is ott 
ilyen szélerőművek, csak 2014 óta nem sikerült ezeknek a számát bővíteni. Ebben 
esetleg van-e elmozdulás? Gondolkoznak-e azon, hogy enyhítenek a törvényi 
szabályozáson, hogy ott, ahol gazdaságilag is kifizetődő, épülhessenek új 
szélerőművek?  

A lakossági napelemfejlesztésekkel kapcsolatban pedig azt egy nagyon pozitív 
hírnek tartom, hogy 200 milliárd forintot fordítunk erre. Ez már azért egy érzékelhető 
összeg erre a területre, azt gondolom. Viszont az nem mindegy, hogy az érintetteket, és 
itt tényleg a legszegényebb rétegekről beszélünk, amelyeknek úgymond a 
rezsicsökkentés, hogy használjam én is ezt a kifejezést, valóban elemi érdekük. Náluk 
ez miként valósulhat meg? Tehát én azt szeretném ezzel kapcsolatban kérni államtitkár 
úrtól, hogyha egy kicsit bővebben hallhatnánk róla, ha van rá ideje, az nagyon jó lenne, 
hogy mégis milyen megoldással, esetleg tényleg nulla forint bekerülési értékkel 
tervezik a családok számára ezeket a támogatásokat, vagy szükség lesz valamennyi 
önerőre. Mert ha itt tényleg a legszegényebbeket célozzuk meg, akkor itt akár pár 
tízezer forint is nagyon sokat számít nekik, és már nem biztos, hogy el fogják tudni érni 
ezeket a támogatásokat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt továbbadom a szót, szeretném bejelenteni, 

hogy Turi-Kovács Béla alelnök urat dr. Koncz Zsófia helyettesíti a mai ülésen.  
Kérdezem tagjainkat, hogy ki kíván szólni. (Nincs ilyen jelzés.) Akkor mielőtt 

nem bizottsági tagoknak adnám meg a szót, szeretnék én szót kérni, és addig átadom 
Bencsik János alelnök úrnak az ülés vezetését, amíg én is kérdeznék és nagyon röviden 
hozzászólnék. 

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

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Elnök asszonyé a szó! 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm szépen. Államtitkár Úr! Tisztelt 

Bizottsági Tagok! Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos napirendi pont most a 
Fenntartható fejlődés bizottságának ülésén, hiszen néhány nap múlva kezdődik 
Glasgow-ban a 26. klímacsúcs, és tulajdonképpen nagyon súlyos kérdésekről kell majd 
ott dönteni. Mindannyian érezzük, hogy mennyire gyorsul az éghajlatváltozás, és ennek 
milyen komoly gazdasági, az egészségünkre gyakorolt hatása és mindenféle kihatása, 
következménye van itt Magyarországon is. 

Nem véletlen, hogy tényleg nagyon magas szinten szólalnak meg amiatt, hogy 
sürgősen lépni kell, cselekedni kell - az ENSZ-főtitkár, Ferenc pápa - , és hogy nem 
elegendők most már csak a szép célkitűzések, azokat meg is kell valósítani, de nyilván 
szigorúbb célkitűzésekre is van szükség. 

Én szeretném megkérdezni államtitkár urat - gondolom, nem fogja meglepni 
egyik kérdésem sem - : az első a klímatörvény, tehát amit tavaly elfogadott az 
Országgyűlés. Mi már akkor is mondtuk, hogy az abban foglalt célkitűzések 
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elégtelenek, kevesek ahhoz, hogy érdemben hozzájáruljunk a klímaváltozás 
megfékezéséhez. Azóta az Európai Bizottság is kidolgozta ezt a környezetvédelmi 
csomagját, aminek a legfőbb célja nyilván az, hogy 2050-re elérjük a 
klímasemlegességet, és hogyha ezt a célt valóban meg akarjuk valósítani, akkor itt 
útközben is sokkal szigorúbb lépésekre van szükség. Tehát ez az a köztes cél, amit 
államtitkár úr is említett. 

Az első kérdésem az tulajdonképpen, hogy mivel itt a célok azért magasabbak 
lettek, tehát az Európai Unióban is, a kormány tervezi-e, és mikor tervezi a 
klímatörvény felülvizsgálatát és az abban lévő célok szigorítását. Én csak utalni 
szeretnék erre a 40 százalékos csökkentési célra. Ma a tudósok és a tudomány jelentős 
része már azt mondja, hogy az 55 százalékos, sőt a 60 százalékos csökkentés sem 
elegendő, tehát ahhoz, hogy a 1,5 Celsius-fokon belül maradjunk, ahhoz már a 65 
százalékos csökkentési célt kellene kitűznünk.  

És ahogy az időben sajnos előrehaladunk, látjuk azt, hogy ahogy a probléma 
mélyül, mennyire nem elegendők ezek a célok. Nekem meggyőződésem, hogy még az 
is előfordulhat, nem a túl távoli jövőben, hogy azt fogják mondani, hogy már a 65 
százalékos cél sem elegendő 2030-ra, ami nyilván hatalmas kihívás elé állítja a 
kormányokat és az egész emberiséget. 

Tehát az első kérdéscsomagom az, hogy akkor ehhez képest mit tervez a 
kormány lépni, hogyan fogjuk szigorítani a klímatörvény célkitűzéseit. De ehhez 
kapcsolódóan azt is szeretném megkérdezni, hogy az egyik fele az ügynek a csökkentési 
célok, de ott a másik fele, az alkalmazkodási feladatok. Erről nagyon-nagyon keveset 
lehet hallani, hogy mi történik itthon. És talán nem tudom, majd a második pontban, 
a második felében a beszélgetésben akar kitérni államtitkár úr rá, de mindenképpen 
szeretném megkérdezni, hogy mi van a második cselekvési programmal. Beszélni 
fogunk az első végrehajtásáról, de már a második lenne aktuális. Tehát itt már ez év 
elején ezt el kellett volna kezdeni végrehajtani. Ezzel mi van? 

Akkor én most a szélenergiát nem kérdezem meg, de hogy ott lesz-e valamilyen 
módosítás, ezt én is megerősítem. 

Van konkrét kérdésem is. A konkrét kérdésem, hogy miért csak a családok 
épületenergetikai felújítását támogatja a kormány. Az otthonfelújítási támogatás során 
elszámolható az épületszigetelés, fűtéskorszerűsítés is, de csak a családok vehetik 
igénybe. Tervezik-e ennek a kibővítését? 

Azt is szeretném megkérdezni vagy megjegyezni, hogy a lakossági napenergia-
programban pedig egyáltalán nincs szigetelés, csak fűtéskorszerűsítés és 
nyílászárócsere, viszont úgy nem biztos, hogy érdemes fűtési rendszert cserélni, 
hogyha az utcát fogjuk ezzel fűteni. Ez is egy fontos szempont. Tehát esetleg gondolnak-
e arra, hogy ezt módosítani kellene?  

Most ezek; lehetséges, hogy majd még később újabb kérdéssel is előállok.  
 

(Az ülés vezetését Schmuck Erzsébet, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Szeretném megkérdezni, hogy kíván-e még közülünk, a bizottság tagjai közül szólni 
valaki. (Nincs jelzés.) Nem. Faragó Tibort megszavaztuk, hogy lehetőséget adunk a 
számára hozzászólásra. Akkor először neki adom meg a szót. Parancsoljon! 

 
DR. FARAGÓ TIBOR c. egyetemi tanár: Köszönöm szépen, elnök asszony. 

Először is tanácsot kell öntől kérnem. Köszönöm a lehetőséget, hogy hozzászólhatok, 
hogy kérdezhetek. Lehet, hogy a 2. napirendi pontnál helyesebb, amit ön is feszeget, a 
tiszta fejlesztési stratégia és a másik napirendhez kötődően az éghajlati törvényből 
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teljesen egyértelműen és világosan következő, ahhoz is vannak kérdéseim. Ezeket most 
tegyem föl, vagy lehetőségem lesz, hogy a második napirendi pontnál tegyem föl? 

 
ELNÖK: A másodiknál. 
 
DR. FARAGÓ TIBOR c. egyetemi tanár: Jó. Akkor három rövid, kifejtés nélküli 

észrevételem vagy kérdésem van. Tényleg nagyszerű volt meghallgatni államtitkár úr 
előadását, és örülök, hogyha a második héten személyesen is megismerkedik nem a 
skót nyelvvel vagy a skót dudával, de ezzel a rendkívül bonyolult multilaterális 
folyamattal. 

Nem titok, hogy 1991 óta foglalkozhatok ezzel a témával, tehát hosszú ideje, és 
most egy 20 éves áttekintésben vagy 20 oldalas áttekintésben a minimumot leírtam. 

Az első dolog, ami érdekel, és erre államtitkár úr utalt, ez az EU27-ek, már nem 
28-ak, bár éppen Boris Johnson egy kedvenc témája jelen pillanatban. Mire hatalmazta 
föl a 27 tagállam az elnökséget? Felváltva, hol az elnökség, hol a Bizottság szokott az 
EU nevében beszélni, nevezetesen, amire ön is utalt, a 2030-as ügyben. A vita több 
részlete ismert, beleértve a lengyel vagy a görög vagy a magyar álláspontot. Én tudom, 
hogy ilyenkor nincs egyszerű helyzetben, nekem is megadatott, nem az államtitkár úr, 
hanem aki majd beszél az EU nevében, mert Magyarország nem beszélhet az EU 
nevében. Ha finoman megérthetnénk, hogy mi az a maximum, miközben óriási 
elvárásai vannak a fejlődőknek is és többeknek, és ez nemcsak többnyire a németekre 
vagy a franciákra igaz. Ez az első dolog. Ezt az NDC-t vagy az ötéves fordulópontot csak 
szeretném, ez egy észrevétel, valószínűleg nem célszerű kétségbe vonni, hiszen benne 
van a párizsi megállapodásban. 

Tehát az első dolog: 2030-ra az EU27-ek mire kaptak felhatalmazást ebben az 
átmeneti időszakban, miközben nem zárult le a tanácsi vita? A második pont, amire ön 
is tisztelettel utalt, amiben sajnos elég járatos voltam meg vagyok, és az egyik 
legkényesebb etikai kérdés, ez az emissziókereskedelem. Ez a párizsi megállapodás 6. 
cikkelye. Minden el van rejtve, tudom, hogy Brazília ki nem állhatja ezt a dolgot meg 
sokan mások. Az érdekelne, mennyire fontos az EU-nak és ezen belül 
Magyarországnak, hogy elkezdjen működni, ami abban van, hiszen, ha úgy tetszik, 
olcsóbbá teszi a megoldást, ugyanakkor rengeteg ellentétes etikai ügy is fölvethető vele 
szemben. Tehát a 6. cikkely, de kifejezetten a nemzetközi emissziókereskedelem, nem 
az EU-n belüli. 

A harmadik és utolsó dolog, amire szintén utalt, ez a finanszírozás. 2009, 
Koppenhága óta van velünk ez az elég nehéz probléma, amelyben az akkori fejlett 
országok, OECD-tagok - OECD-tagok volnánk mi is - megígérték, hogy 2020-ra éves 
szinten többféle forrásból, nem csak kormányzatiból, ez a bizonyos 100 milliárdos éves 
támogatás létrejön. Ennek körülbelül az ötöde hiányzik most. És ha valami nagyon 
kínos szokott lenni: a fejlődő országok vannak vagy 140-en, ezt biztos, hogy a fejére 
olvassák az összes delegátusnak. 

Elnézést, ezzel a három kérdéssel nem bosszantani akarom most Steiner Attilát, 
de érdekelne a válasza. Köszönöm a lehetőséget, elnök asszony. 

 
ELNÖK: Kérdezem, ki szeretne még hozzászólni. (Dr. Szél Bernadett 

jelentkezik.) Szél Bernadett képviselő asszony. Szavaznunk kell róla. Kérdezem a 
bizottság tagjait, aki egyetért, hogy hozzászólhasson 3 percben, kézfeltartással jelezze. 
(Szavazás.) Igen. Akkor parancsoljon, képviselő asszony! Egy kis zavar volt itt a 
sorokban, de tisztázódott. Parancsoljon! 
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DR. SZÉL BERNADETT (független): Köszönöm szépen. Először is köszönöm a 
beszámolót, államtitkár úr. Nem igazán értem, hogy miért Áder János megy erre a 
csúcsra, és hogy pontosan miért nem egy döntési helyzetben lévő embert küldenek. Azt 
gondolom, hogy a zöldre festésnek egy magas szintjét műveli a köztársasági elnök. 
Nagyon sajnálom, hogy Magyarországról a Fidesz részéről nincs egy olyan politikus, 
aki miniszterként fel tudná vállalni azt, hogy viszi ezt a nagyon fontos témát. Jól 
értettem, ugye, hogy Áder János lesz ott a csúcson? (Steiner Attila bólint.) Jó. Szóval, 
én szeretnék ez ellen tiltakozni, szerintem nem oda való, nem egy ilyen helyzetbe való. 
Az elmúlt éveket hasznosabban is eltölthette volna a köztársasági elnök. 

Másrészt nekem olyan problémáim vannak, hogy az rendben van, sőt nagyon 
helyes, hogy a 2030-as és az ’50-es klímacélt megszavazták, de még mindig nem látom 
pontosan, hogy ezt hogyan kívánják elérni. Ugyanis az van, tisztelt államtitkár úr, ön is 
mondta, hogy a lakossági és az ipari szektorban van a legnagyobb energiamegtakarítási 
potenciál. A lakosságiban és az ipariban, igen, ezt előkerestem, tehát ezek az ön szavai. 
Hol a cselekvési terv a klímastratégiában, pontosan mire készülnek? A nemzeti tiszta 
fejlesztési stratégiában nagyon kevés konkrétum van, és ’30-tól akarják csökkenő 
pályára állítani a kibocsátásokat. Nincs átfogó energiahatékonysági program állami 
támogatással. Nagyon szemléletesen mondta elnök asszony, hogy hiába, ha nincs 
szigetelés, akkor az utcákat fűtjük. Én még hozzá szeretném tenni, hogy mindezt orosz 
gázzal tesszük általában. Úgyhogy ez szerintem egy alapvető probléma. 

Másrészt pedig arról is beszéltünk pont az Európai ügyek bizottságán, hogy önök 
arra készülnek, hogy az ipari szereplőket megadóztatják, fizessenek a szennyezők, és 
amikor megkérdeztem Varga Judit miniszter asszonytól, hogy konkrétan kikre gondol, 
akkor annyit mondott, hogy a multik. Most akkor mi a terv? Pontosan kik fognak akkor 
fizetni és mennyit? Mert azt, hogy fizessenek a szennyezők, mi zöldek már nagyon 
régóta halljuk, és most akkor elhangzott annyi, hogy multik. Konkrétan melyik szektor? 
Ha nem cégneveket mond, akkor legalább szektort legyen kedves mondani. 

Másrészt a közlekedésről mondott sok mindent, elektronikus közlekedés meg e-
kerékpár, e-teherkerékpár, zöldbuszprogram, 1100 busz, ezeket jegyzeteltem. De 
kérem, értse meg, hogy itt Magyarországon például nagy vasútfejlesztést kellene 
csinálni, felújítani vasútvonalakat, komfortosabbá tenni. A Budapest-Belgrád 
vasútvonalat leszámítva nem igazán látok ilyet. Miért nem? Tehát miért nem akarnak 
többet invesztálni a magyar vasútba? 

Roncsautóprogram. Hatalmas probléma! Megyünk az utcán, világosan látjuk, 
hogy emberek egyszerűen nincsenek olyan szociális helyzetben, hogy lecseréljék ők 
maguk az autóikat, holott szeretnék, és sok esetben munkaeszközökről beszélünk. 
Miért nem segítenek ezeknek az embereknek, hogy átálljanak egy olyan autóra, mint 
ahogy Németországban történt, amivel kisebb kibocsátást okoznak? 

Átfogó közösségi közlekedésfejlesztési programra is szükség lenne, például, 
mondjuk, a repülőtérprojektek helyett. Bejelentették, hogy öt-hat repülőteret akarnak 
Magyarországon vidéken létrehozni, meg megvásárolják a Liszt Ferenc Repülőteret, 
meg vannak ilyen ambícióik. Szerintem annál kevesebb klímagyilkos dolog van, mint 
repülni. Például miért nem a közösségi fejlesztésbe akarják ezeket a pénzeket tenni?  

Rengeteg kérdésem lenne még, de talán világos az, hogy én nem tartom elégnek 
azt, hogy megszavaznak helyes irányokat, utána itthon látni szeretném azt, hogy 
konkrétan milyen lépésekkel akarjuk azokat elérni, és szlogenek helyett meg zöldre 
festett köztársasági elnökök helyett komoly politikusokat szeretnék egy ilyen helyen 
látni, akik utána be tudnak arról számolni, hogy miért úgy döntöttek, milyen 
felhatalmazással mentek oda, és világosan szeretnénk azt látni, hogy a klímacélokat 
hogyan kívánják elérni.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. És még szót kért Juhos László a Reális Zöldek 
képviseletében. Szavaznunk kell róla. Ki támogatja, hogy 3 percben hozzászólhasson? 
Kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megszavaztuk, parancsoljon! 

 
JUHOS LÁSZLÓ elnök (Reális Zöldek Klub): Mindenekelőtt Steiner Attila 

államtitkár urat köszöntöm: örvendek neki, hogy az ő feladata a körforgásos gazdaság 
kezelése is.  

Emlékeztetem a tisztelt bizottságot, hogy a Reális Zöldek Klub 1992-ben alakult 
meg, logója a körforgásos gazdaság. Eltelt közel 30 év, és úgy érzem, hogy a politikusok 
elfelejtették aktivizálni ezt a dolgot. Köszönetet mondok a kormánynak, hogy önnek ez 
is a leckéje.  

A magyar Országgyűlés 2007-ben fogadta el az ernyőgázok megnevezését, és 
csodák csodájára a vízgőz kimaradt belőle. Szerintem a legerősebb ernyőgáz a vízgőz. 
A Földön a vízgőz a leghatékonyabb üvegházgáz; a bolygó hőmérsékleti egyensúlyát 
alapvetően meghatározza, hogy mekkora a levegő vízgőztartalma a felhőtlen 
területeken.  

Mérési adatok igazolják, hogy ha a levegő CO2-tartalma megváltozik, akkor a 
vízgőz mennyisége is megváltozik. Tehát én arra kérem a tisztelt bizottságot, hogy 
kezdeményezze ezt, és a 2007-es ernyőgáz elnevezésbe méltóztassanak bevenni a 
vízgőzt is.  

Elhangzott itt, hogy klímasemlegesek akarunk lenni. Szerintem, ha 
klímasemlegesek akarunk lenni, akkor maguknak a politikusoknak és ezeknek a civil 
szervezeteknek ki kell a Földet a sarkából fordítani. Klímaváltozás mindig volt és lesz; 
amíg a világ volt és lesz, addig lesz klímaváltozás.  

Egy szót a fenntartható fejlődés elméletéről. Először is, a fejlődés önmagában 
extenzív mennyiség, tehát ott már a fejlődéssel van… - ennek a lényege az, hogy a 
Földet az unokáinktól vettük kölcsön, de hát, a készleteink végesek! Ha nem veszünk 
ki a készletekből semmit, akkor mi hogy maradunk meg? Ezért lényegében az a 
probléma, hogy a fenntartható fejlődés argumentumába a fejlesztést kellene beletenni. 
Fejlesztés nélkül nincs jövő! A fejlesztés pedig sokoldalú, az kiterjed mindenre.  

És végül, örvendek, államtitkár úr, annak, hogy a miniszterelnökünk, Orbán 
Viktor úr azért kicsit a klímaügyben reális zöld - ez az én véleményem, ezt ne tessék 
neki mondani - , de azért észrevette azt, hogy ez az európai uniós politika a magyar 
középosztályt veszélyezteti. Szerintem nem a középosztályt, hanem mindnyájunkat, 
önöket, képviselőket, engem, a kisembert és az egész magyar népet, hiszen a szén-
dioxid nem olyan ernyőgáz, ami akkora, hogy egy egyváltozós problémát helyeznek a 
politikusok a közvélemény asztalára - ez így nem igaz! 

Végül, megköszönöm a megszólalási lehetőséget, és ez a reklám helye, a Reális 
Zöldeknek van egy klímarealista honlapja. Ezt egy szegedi szerkesztőség működteti, 
kedves figyelmükbe ajánlom. Köszönöm, hogy meghallgattak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom Steiner Attila államtitkár úrnak a 

válaszadási lehetőséget. Parancsoljon! 

Steiner Attila válasza 

STEINER ATTILA államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium): 
Nagyon szépen köszönöm. Nagyon sok kérdést kaptam. Igyekszem válaszolni erre a 
nagyszámú kérdésre.  

Nunkovics úr kérdése, a források kérdése. Itt a 20 milliárd forintot emeltem ki, 
de ez nem azt jelenti, hogy ennyit költöttünk, és ennyit tervezünk majd költeni ezekre 
a célokra. Én azt gondolom, hogy ez a 200 milliárd forintos keretösszegű napelemes 
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pályázat is mutatja, hogy sokkal nagyobb nagyságrendben gondolkodunk. Amúgy a 
zöldbuszok esetében is összesen több mint 180 milliárd forintos keretről fogunk 
gondoskodni az elkövetkezendő időszakban.  

Alapvetően az európai uniós forrásokban is ez egy nagyon fontos kritérium, hogy 
ilyen célokra költsünk, úgyhogy ezt mindenféleképpen szeretnénk mi is betartani, de 
emellett nemzeti költségvetésből, illetve azt gondolom, a kvótabevételekből is már 
nagyon sok projektet elkezdtünk finanszírozni. Illetve nagyon fontos az innováció 
finanszírozása, amelyre az Innovációs és Technológiai Minisztérium már az elmúlt 
időszakban is elég komoly, több milliárd forintos keretösszegű pályázatokat írt ki.  

A legaktuálisabb pályázatunk az energiaközösségekre szól, 4 milliárd forintos 
keretösszeggel szeretnénk energiaközösséggel kapcsolatos koncepciókat és 
pilotprojekteket elbírálni majd az elkövetkezendő időszakban. Én azt gondolom, ezek 
mind olyan, lehet, hogy aprónak tűnő, de a megoldásnak biztosan a részét képező 
technológiák és megoldások, amikre szükség lesz ahhoz, hogy ezt a nagyon ambiciózus 
célt el tudjuk érni.  

A szélenergia kapcsán: nem tervezünk változtatni az eddigi szabályozás 
keretein. Én azt gondolom, hogy alapvetően regionális piacokban kell gondolkodnunk. 
Nagyon jól össze vannak kötve szerencsére a villamosenergia-piacaink a szomszédos 
országokkal, és alapvetően a költséghatékonyságra is kell gondolnunk. Ha megnézzük 
a szomszédainkat, alapvetően nem Magyarország az a helyszín, ahol a legjobb 
szélpotenciállal rendelkezünk, viszont Magyarország nagyon jó nappotenciállal 
rendelkezik. Úgyhogy emiatt is tartalmazza az energiastratégiánk azt, hogy arra 
koncentráljunk, arra a megújulóenergia-forrásra, amiben a legjobb potenciálunk van, 
és ezért szeretnénk egy nagyon extenzív, több mint 6000 megawattos napelem-
kapacitást telepíteni 2030-ra. Én azt gondolom, ez nemzetközi szinten is egy elég 
jelentős szám lesz.  

A lakossági napelemprogramról még pár részlet. Igen, ez egy 100 százalékos 
vissza nem térítendő támogatás. Két eleme van a pályázati konstrukciónak, egyrészt 
lehet választani - idézőjelben - csak napelemtelepítést az ingatlan tetejére, ez az egyik 
lehetőség. A másik lehetőség viszont egy komplexebb megoldás, amit már egy 
fűtéskorszerűsítéssel is összekötünk, nyílászárócserével, fűtéskorszerűsítéssel, illetve 
akkumulátor telepítésével annak érdekében, hogy egy háztartás minél inkább 
önellátóbbá tudjon válni, és az állampolgárok saját maguk tudják megtermelni 
maguknak a villamos energiát, illetve ezt a fűtésre is fel tudják használni, és ez kvázi 
szintén egy rezsicsökkentési lépés, mert nem kell akkor ezt a villamos energiát 
megvásárolnia a hálózatról ezeknek a háztartásoknak. 

Itt van egy elég részletes pályázati konstrukciós leírásunk. Én azt még nagyon 
fontosnak tartottam, hogy informatikailag is megfelelően tudjuk majd természetesen 
kezelni a nagyszámú pályázatot, amit várunk, úgyhogy emiatt regionális bontásban, 
csúsztatva fogjuk régiónként kiírni a pályázatokat. De ez nem jelenti azt, hogy aki az 
utolsó régióban van, ott már kimerülhet a forrás, hanem mindegyik régiónak előre 
meghatároztuk a keretösszegét, és ha a végén esetleg nem merült ki, akkor majd utólag 
rá fogjuk osztani a többi régióra. Alapvetően előnyt élveznek azok a lakosok, akik az 
átlagos fejlettségi szint alatti járásokból fognak jelentkezni, és ott helyezkedik el az 
ingatlanjuk. Úgyhogy én azt gondolom, ez is egy nagyon előremutató eleme a 
pályázatnak.  

Elnök asszonytól is nagyon sok kérdést kaptam. Igen, én azt gondolom, hogy a 
2050-es cél megvan európai uniós szinten, illetve a 2030-as cél is megvan európai 
uniós szinten, viszont ezek nem tagállamra lebontott célok. Úgyhogy én úgy gondolom, 
hogy amikor majd kialakul a végső struktúra, itt 17 jogszabályt módosítunk egyszerre, 
és alapvetően az egyes elemek hozzák majd ki végeredményben azt az eredményt, hogy 
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55 százalékkal fogjuk csökkenteni a kibocsátást európai uniós szinten. Ahhoz, hogy 
Magyarország bármilyen egyéb vállalást tegyen az eddigiekhez képest, én azt 
gondolom, hogy kell látnunk a végleges keretet, akkor fogunk tudni csak felelősen 
vállalni ilyen számokat, és ehhez viszont még nagyon az elején járunk a tárgyalásoknak. 
Az Európai Bizottságnak ez még csak a javaslata, hogy mi legyen az, amiben majd a 
társjogalkotóknak, az Európai Parlamentnek, illetve az Európai Unió Tanácsának kell 
majd megegyeznie, és itt lesznek már olyan irányelvek, rendeletek, amelyeket nekünk 
is át kell ültetni. Én azt gondolom, hogy akkor fogunk tudni felelősen erre bármit 
mondani, ha látjuk a kereteket. Az nem lenne egy felelős magatartás, hogy előre nagy 
számokat bevállalunk, de a végén nem tudjuk teljesíteni. Én azt gondolom, hogy 
természetesen legyünk ambiciózusak, de kell látni a játékszabályokat is, hogy mi 
alapján kell ezeket elérni, és ezt így lehet felelős módon megtenni. Úgyhogy amint az 
uniós keretek kitisztázódnak, akkor igenis meg fogjuk nézni, hogy ez milyen hazai 
egyéb jogalkotási következményekkel jár, és ez az ambíciós szinteket esetleg hogyan 
módosítja. 

Magáról az adaptáció kérdéséről, illetve az éghajlatváltozási cselekvési tervről 
majd még beszélnék akkor a következő szekcióban. 

Igen, a napelemes pályázatnál azt gondolom, hogy ha a szigetelést belevettük 
volna, akkor sokkal kevesebb családot, illetve háztartást tudtunk volna elérni a nap 
végén, ugyanis ezek nagyon komoly beruházási összegeket emésztenének föl. Ilyen 
szempontból természetesen sok a 200 milliárdos keret, de nagyon gyorsan ki is 
meríthető, hogyha nagyon sok műszaki tartalmat beleteszünk. Napelem esetében úgy 
tervezzük, hogy ebből a 200 milliárd forintból 35 ezer háztartás fog majd tudni 
részesülni. 

Viszont itt más képviselő is, illetve Szél Bernadett képviselő asszony is felvetette 
az energiahatékonysági kérdést, hogy miért csak a családok, és miért az 
otthonteremtési támogatás. Egyrészt én ezt egy jó lehetőségnek látom, de ez nem azt 
jelenti, hogy a kormánynak nincs egyéb programja. Az talán elkerülte a képviselő 
asszony figyelmét, hogy bevezettük az energiahatékonysági kötelezettségi rendszert 
január 1-jétől, ami egy óriási nagy előrelépés, és én azt gondolom, hogy ott nagyon 
komoly vállalások vannak, amiket hoznunk kell, teljes mértékben összhangban az 
európai uniós szabályozással. Itt 0,08 százalékos energiahatékonysági, 
energiafogyasztási megtakarításokat kell elérnünk. Van egy lépcsőzetesség az egész 
rendszerben: egy pilotévvel kezdünk, de utána nagyon jelentősen felfutnak a 
kötelezettségi számok. Alapvetően maguk az energiaszolgáltatók vannak arra 
kötelezve, hogy érjék el ezt az energiafogyasztás-csökkentést, ami, azt gondolom, hogy 
a legjobb módja annak, hogy a piaci források is megmozduljanak ebbe az irányba. 
Természetesen ezt támogatni fogjuk a KEHOP-programokból, illetve európai uniós 
forrásokból is, ezeknek a részletein most dolgozunk, de én azt gondolom, hogy ez egy 
nagyon előremutató rendszer, amelyet amúgy már több mint tíz uniós tagállam 
alkalmaz, és nagy sikerrel. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos lépés 
volt, amiről viszont keveset beszélünk, de ez az alapja az egész energiahatékonysági 
törekvésnek. 

Emellett persze vannak az alternatív szakpolitikák, amire szintén az 
energiahatékonysági irányelv keretet ad, illetve el is várja, és ennek egy része az 
otthonteremtési támogatás, amelyet ilyen célra is nagyon jól fel lehet használni, 
úgyhogy a kettő nagyon szépen kiegészíti egymást. Én úgy gondolom, hogy ennek 
inkább örülni kellene, hogy többfajta program van. 

Igen, akkor haladnék tovább. Faragó úr kérdései. A finanszírozás kérdése 
mindig egy nagyon eklatáns kérdés. Hitelességi kérdés is, én úgy gondolom. Itt joggal 
jöhetnek a fejletlenebbek vagy a fejletlenebb tagállamok a fejlettebb tagállamok felé, 
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hogy hol vannak ezek a források, amelyeket beígértünk. Itt alapvetően azt látjuk, ha jól 
emlékszem a legutóbbi számra, hogy 72 milliárd dollár körül van a legutolsó szám, egy 
100 milliárd dolláros vállalás volt évente, úgyhogy azt látjuk, hogy tendenciózusan 
elmaradunk ettől az értéktől. A trend alapvetően azért talán növekvőnek mondható, 
hogyha hosszabb távon nézzük, talán az utolsó egy-két évben volt egy megtorpanás. Azt 
gondolom, hogy kulcsfontosságú lenne a pénzügyi szektor, illetve a bankok jobb 
bevonása, és kellenének termékek, kellenének olyan pénzügyi termékek, amelyek 
lehetővé tennék azt, hogy ezt a számot növelni tudjuk. Itt mindig bejön a képbe a 
kockázatvállalás kérdésköre, hogy ezek nagyobb kockázatú országok, és én azt 
gondolom, hogy ez a bankok nélkül nem fog a nap végén menni, úgyhogy sokkal jobban 
be kellene vonnunk a bankokat is ebbe az egész gondolkodásba, és akkor fogunk tudni 
itt átütő eredményt elérni. 

A 2030-as és az EU27-es gondolkodás, NDC-k kérdésköre. Azt gondolom, hogy 
az európai uniós klímatörvény alapvetően rögzíti az uniós kereteket. Alapvetően tízéves 
ciklusokban vannak kötelező érvényű célkitűzések az Európai Unióban, de én azt 
gondolom, hogy ezt nem szerették volna azok a tagállamok felülíratni most valamilyen 
olyan állásponti elemmel, ami igazából egy rendeleti szinten már rögzítve van az 
Európai Unióban, és ez volt a félelme több tagállamnak, hogy itt most ne írjuk ezt felül. 
Az európai klímatörvényt nagyon sokáig tárgyaltuk, és én azt gondolom, hogy egy 
nagyon fontos előrelépés volt, hogy ott sikerült megállapodást elérni. De a globális 
kötelezettségvállalás és a nemzetközileg meghatározott vállalások kapcsán nagyon 
fontos azt megtartani, hogy a 10 év és az 5 év rendben legyen. Tízéves célok vannak, és 
ötéves ambícióciklusokat vesz figyelembe ez a tízéves cél. Tehát sikerült egy olyan 
szövegezést elérni, ahol azok a tagállamok, amelyek ettől féltek, hogy itt most bármit 
felülírnánk, számukra is egy megnyugtató választ adott, és így végül is el tudták fogadni 
az uniós álláspontot. Ez volt az egyedüli nagy, nyitott vitás kérdés magán a fizikai 
Tanács-ülésen. 

Még az emissziókereskedelem kérdése jött fel. Itt én pontosan azt gondolom, 
hogy nagyon fontos egy transzparens, jól elszámolható rendszer kialakítása. Több 
ország már rendelkezik emissziókereskedelmi rendszerekkel az Európai Unióban, az 
ETS is egy elég jól működő rendszer, amiben amúgy mindenki bízik is. Én azt 
gondolom, hogy itt nagyon fontos, hogy ezek ne egymás ellen ható rendszerek 
legyenek, hanem jól elszámolható rendszerek legyenek, és ténylegesen legyen egy olyan 
elszámolási rendszer, amely azt biztosítja, ezek nagyjából egyenszilárdságúak, hogy 
nehogy az legyen, hogy nem ténylegesen megtörtént emissziócsökkentést tudjanak 
elszámolni bizonyos országokban, más országokban meg van egy nagyon szigorú 
emissziókereskedelmi rendszer, ahol nagyon precíz a dokumentáció. Ez nem lenne egy 
fair rendszer, hogyha ez így állna össze. Ez természetesen technikailag nagyon-nagyon 
sok részletkérdésen elbukhat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon nehéz 
pontja lesz a tárgyalásoknak, hogy itt hogyan sikerül egy olyan jól záró, robusztus, de 
transzparens rendszert létrehozni, ami tényleges kibocsátáscsökkentések elszámolását 
teszi lehetővé. 

A további kérdések kapcsán én azt gondolom, igen, a közlekedés egy nagyon 
fontos szektor, itt az elektromos közlekedést már említettem. 

Szél képviselő asszony említette a vasútfejlesztés kérdéskörét. A kormányzat 
nemrég fogadott el egy gördülő stratégiát a vasút kapcsán, ami, azt gondolom, egy 
nagyon jelentős és egy nagyon komoly finanszírozási forrásokat megmozgató stratégia, 
úgyhogy ez egy nagyon fontos pont volt. Ez Mosóczi államtitkár úr szakterülete, 
úgyhogy én nem is szeretnék nagyon belemenni a részleteibe, mert ezt dolgozták ki, de 
amit én tudok önnek mondani, hogy például a zöldkötvényekből befolyt forrásokat is 
alapvetően a vasút villamosítására költjük, illetve a vasút modernizációjára költjük.  
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Én azt gondolom, hogy ez abszolút egy olyan terület, amit a nemzetközi 
pénzpiacok is könnyen követhetnek, és követnek is. Ez is mutatja, hogy ezek a 
projektek nagyon népszerűek, ugyanis a harmadik zöldkötvény-kibocsátásunk is 
rendkívül népszerű volt, azt tudván, hogy nagyon jelentős része ezeknek a forrásoknak 
a közlekedés zöldítésére megy. 

Képviselő asszony konkrétumokat kért. Én azt gondolom, van rengeteg konkrét 
intézkedésünk, és ezek az intézkedések nagyon jól működnek is. A klíma- és 
természetvédelmi akciótervünk, amit 2020 februárjában bejelentettünk, nagyon 
konkrét intézkedéseket tartalmaz, és ezeknek a teljesítésével nagyon szépen haladunk 
is előre.  

A napelemes kapacitás rendkívüli módon megnőtt az elmúlt években, ezt 
vállaltuk a klíma- és természetvédelmi akciótervben. Erre megvannak a különböző 
konstrukciók, támogatási konstrukciók, amik beváltak.  

Az elektrifikáció terén nagyon sokat haladtunk előre. Nem véletlenül van a 180 
milliárd forintos keretösszegű zöldbuszprogram. Én azt gondolom, erre nehéz azt 
mondani, hogy nem történik, ugyanis történik, mert nagyon sok város 
megtapasztalhatta, hogy milyen elektromos buszokkal közlekedni, és természetesen 
folytatni fogjuk ezeket a programokat. 

Még ide hoznám be a körforgásos gazdaság kérdését, ami szintén előjött Juhos 
úr részéről. Én azt gondolom, hogy itt is nagyon komoly előrelépéseket tettünk. Egyes 
egyszerhasználatos műanyagok forgalomba hozatalát betiltottuk, azóta már tényleg 
sokkal kevesebb helyen látni ilyen műanyagok alkalmazását. Úgyhogy ezek mind olyan 
előremutató dolgok, amik igenis nagyon konkrét lépések. 

És akkor még a „klímaváltozás mindig lesz” felvetésre. Én azt szeretném 
kiemelni, hogy a legnagyobb komoly eredménynek tartom az elmúlt időszakból, és itt 
a fejlődés is előjött, a gazdaságfejlesztési kérdéskört, hogy nagyon sok országban, és 
Magyarországon is sikerült a folyamatos gazdasági fejlődés mellett azt elérni, hogy 
közben viszont az emissziónkat csökkenteni tudtuk. És nagyon fontos, hogy ez a két 
pálya továbbra is szétváljon, és ezt a folyamatot ugyanígy tudjuk folytatni.  

Nagyon jelentős GDP-növekedésnek vagyunk tanúi Magyarországon is az 1990-
es évek óta, és azóta viszont 32 százalékkal csökkentettük a kibocsátásunkat. Úgyhogy 
azt gondolom, hogy ez egy fontos eredmény, de természetesen erre az eredményre 
alapozva kell továbbmennünk, és még tovább csökkentenünk a szén-dioxid-
kibocsátást, holott közben pedig szeretnénk mindvégig megőrizni a gazdasági 
növekedési pályát is.  

Én azt gondolom, elnézést, egy kérdésre még nem válaszoltam, hogy 
énszerintem nagyon jó, hogy köztársasági elnök úr számára ilyen fontos ez a téma, és 
hogy ő személyesen kimegy és képviseli Magyarországot a glasgow-i csúcson. Nagyon 
sok tagállam részéről nem miniszterelnökök, hanem köztársasági elnökök lesznek ott, 
úgyhogy én nem gondolnám, hogy emiatt kilógnánk a sorból, és én nagyon örülök 
annak, hogy ez egy kiemelt téma köztársasági elnök úr számára. Köszönöm szépen. 

b) Az Első Éghajlatváltozási Cselekvési Terv végrehajtása 

ELNÖK: Köszönöm szépen. És akkor most át fogunk térni a második témakörre, 
az Első Éghajlatváltozási Cselekvési Terv végrehajtásáról szóló tájékoztatásra. Fel kell 
hívnom a figyelmüket, hogy feszesebben kell folytatnunk, mert még több napirendi 
pontunk lesz 2 óráig, és 2 órakor pedig várjuk Nagy István miniszter urat az éves 
meghallgatására. Most egy kicsit dupla idejűre sikerült a napirend első fele. Kérném 
szépen államtitkár urat, hogy picikét rövidebben foglalja össze az Első 
Éghajlatváltozási Cselekvési Terv végrehajtásáról szóló tapasztalatokat. Köszönöm. 
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Steiner Attila tájékoztatója 

STEINER ATTILA államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium): 
Köszönöm szépen, akkor én is feszesebb leszek. Az Első Éghajlatváltozási Cselekvési 
Terv még az Országgyűlés által 2018-ban elfogadott Második Nemzeti 
Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtásának a megtestesülése.  

Alapvetően 63 darab konkrét intézkedést tartalmaz az Első Éghajlatváltozási 
Cselekvési Terv. Három fő prioritása van a cselekvési tervnek: egyrészt a kibocsátások 
csökkentése, de emellett az alkalmazkodás, az adaptáció kérdése szintén egy nagyon-
nagyon fontos pillér, hiszen a klímaváltozás már történik, és ezekhez a körülményekhez 
is kell tudnunk alkalmazkodni. Illetve a szemléletformálás területe is kiemelt 
fontosságú, és ezen pillérek köré csoportosulnak az egyes intézkedések.  

A dekarbonizációs programban 23 konkrét intézkedés, a nemzeti 
alkalmazkodási programban 29 intézkedés és a szemléletformálási programban pedig 
5 darab intézkedés került megfogalmazásra.  

A legutóbbi felmérések alapján 18 intézkedés már befejeződött, illetve 45 van 
folyamatban, és 5-nél még nem történt előrehaladás, úgyhogy igenis számot fogunk 
adni, újra számot fogunk vetni arról, hogy konkrétan mik az elakadásnak az okai 
bizonyos kérdéskörökben. Én azt gondolom, hogy azért több területen sokat sikerült 
előrehaladnunk.  

A dekarbonizációs program egyes elemeit már említettem részben az előző 
felszólalásomnál, a megújulóenergia-termelés és a közlekedés kérdéskörében. Én azt 
gondolom, hogy ezek mind nagyon fontosak.  

Talán még amire fontos rátérnünk és fontos fókuszálnunk, az az elektromos 
közlekedés esetében a töltő-infrastruktúra kérdésköre, anélkül nincsen elektromos 
közlekedés. Ebben az elmúlt években azért elég sokat haladtunk előre, Magyarországon 
most több mint 1500 töltőoszlop áll rendelkezésre az elektromos autósok számára. Itt 
folyamatosan nézzük, hogy a piac megfelelően működik-e, és ha kell, akkor 
beavatkozásokat fogunk foganatosítani. Itt az egész Jedlik Ányos Tervnek a 
felülvizsgálatát elkezdtük, ami az egész elektromos közlekedés kibocsátásának és a 
közlekedésnek az ernyőjét adja. 

Az alkalmazkodás területén én azt gondolom, hogy a villámárvizek, illetve a 
vízvisszatartó képesség növelése egy nagyon fontos terület, illetve a csapadékvíz-
gazdálkodási rendszerek fejlesztése, de emellett a víztakarékos öntözési technológiák, 
öntözőberendezések, illetve ezek hatékonyságának a növelése kiemelt fontosságú. Itt a 
vízinfrastruktúra, illetve az árvízvédelem kapcsán KEHOP-forrásokat felhasználva 
nagyon sok projektet elindítottunk, és ezek a projektek jól haladnak előre. A KEHOP-
on belül az első prioritási tengely pontosan erről szól, és itt törekszünk arra, hogy minél 
hatékonyabban tudjuk ezeket a forrásokat felhasználni.  

Emellett a kritikusinfrastruktúra-rendszerek felkészülése, én azt gondolom, 
hogy egy nagyon fontos kérdéskör, itt gondolhatunk akár a villamosenergia-rendszer 
mint kritikus infrastruktúra stabilitásának, rugalmasságának a növelésére. Itt is 
nagyon jelentős, több mint 100 milliárd forintos forrásokat tervezünk az 
elkövetkezendő időszakban a hálózat rugalmasságfejlesztésére elkülöníteni.  

Illetve a természeti erőforrások fenntartható hasznosítását támogató 
intézkedések szerintem még egy külön, nagyon fontos pillért képeznek. Itt a 
mezőgazdasági és erdőgazdálkodási károk megelőzését nagyon fontosnak tartom, és 
ahogy említettem már, a vízvisszatartási, -tározási lehetőségek kapcsán nagyon 
érdekes projektek is folyamatban vannak Magyarországon. 

Emellett pedig én azt gondolom, az is nagyon fontos volt, hogy kialakítottunk 
egy nemzeti üvegházgáz-adatbázist az elmúlt időszakban, illetve létrehoztunk olyan 
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háttérintézményeket, amelyek nemcsak Magyarországon, hanem akár a 
szomszédainknál is konkrét segítséget tudnak nyújtani akár projektekben, akár best 
practice-ek átadásában, ilyen például a nyugat-balkáni zöldközpont létrehozása, amely 
a balkáni országokat tudja segíteni ezeknek a legjobb gyakorlatoknak a 
megismerésében és elterjesztésében. Nagyon röviden ennyit szerettem volna mondani, 
köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem képviselőtársaimat, a 

bizottság tagjait, hogy ki kíván kérdezni, hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Úgy látom, 
hogy nincs jelentkező. Akkor én szeretnék kérdezni államtitkár úrtól. Alelnök úr? 

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

Kérdések, hozzászólások 

BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Elnök asszonyé a szó! 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm szépen. Államtitkár úr, ön felsorolta, 

hogy milyen intézkedések történtek. Forrásokat is biztosítottunk erre. Az a helyzet, 
hogy közben folyamatosan arra gondoltam, hogy van egy hatalmas feladatcsokor, amit 
el kell végeznünk annak érdekében, hogy akár a nemzeti éghajlatváltozási stratégia 
időarányos részét teljesítsük, amiben végül is nincsenek szorosan vett időhatárok és 
konkrét célok megfogalmazva. Tehát én úgy érzem, hogy ebben így elvesztem, mert 
nem tudom összességében megítélni, hogy akkor most ez elégséges, nem elégséges, 
ilyen icike-picike feladathalmazt teljesítettünk és végeztünk el, és hogy mekkora az, 
amit még meg kellett volna tennünk. 

Tehát valami olyan módon érdemes lenne az éghajlatváltozási stratégiát is majd 
meggondolni, vagy belenézni, vagy bizonyos szempontból felülvizsgálni, hogy sokkal 
konkrétabb célok fogalmazódjanak meg benne, a konkrétabb céloknál nyilván a 
lebontása egyszerűbb lesz, és akkor sokkal jobban meg fogjuk tudni ítélni, hogy az 
vajon mennyire elegendő és mennyire nem elegendő. Tehát ez egy ilyen általános 
észrevételem. 

Amit viszont meg szeretnék kérdezni, hogy már ez év elejétől a második 
cselekvési tervnek ott kellett volna lennie az asztalon, és annak a végrehajtását el kellett 
volna kezdeni, hogy ennek vajon mi az oka, hogy ez még mindig nincs, és valószínűleg 
ott fekszik valahol a fiókban. Köszönöm. 

 
(Az ülés vezetését Schmuck Erzsébet, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Akkor visszaveszem, és kérdezem, hogy ki kíván kérdezni. (Jelzésre:) Szél Bernadett 
képviselő asszonyt látom. Kérném azt, hogy két percben. Jó? Köszönöm. 

 
DR. SZÉL BERNADETT (független): Rendben, elnök asszony. Köszönöm 

szépen a beszámolót. Nekem tényleg az a problémám, hogy amit elmond, az rendben 
van, hogy ezeket megteszik, de a hathatós intézkedések hiányát továbbra is fenntartom. 

Az energiahatékonyság és a közlekedés terén a mostani világban sokkal nagyobb 
állami szerepvállalás kellene. Szeretném az ön figyelmét felhívni arra, hogy ezt nem 
lehet rábízni a piacra. Tehát én 2012-13 tájékán javasoltam az ESCO-finanszírozást, 
önök 2021-ben kezdtek el erről beszélni. Tehát ez így… Eltelt egy csomó idő, és a helyzet 
nem javult, hanem romlott. 
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Egyébként a cégeknél mindig az van, és ez az örök probléma, hogy át tudják 
hárítani a fogyasztókra a költségeket, szemben, ha uniós támogatást odaadunk 
közvetlenül a lakosságnak, akkor ilyen probléma nincs. A magyar lakosság nincs olyan 
financiális helyzetben, hogy ő maga megfinanszírozza azokat a beruházásokat, 
amelyekről beszélünk. Olyan helyzetben van, hogy ha megkapja a pénzt, amit nem kell 
visszatéríteni, lecseréli, és onnantól elkezdve pedig sokkal kevesebb rezsit használ. 
Nekem ez nagyon nagy probléma, hogy önökkel folyamatosan ez a vita megy, és nem 
tudunk előremozdulni. Magyarországon a lakossági szektor fűtésből származó 
kibocsátása hatalmas, és nem kapnak hozzá elég segítséget azok az emberek, akikről 
beszélünk. Nagyon sok embernek kellene segíteni. 

Hatalmas az elöregedőkocsi-állomány és az ilyen autóállomány, le kell cserélni 
egyszerűen. Nem válaszolt az előbbi etapban arra a kérdésemre, hogy például itt a 
roncsautók kapcsán kaptak-e segítséget a magyar állampolgárok. Tehát olyan autókról 
beszélek, amelyek nagyon szennyezőek, alig mennek, hatalmas a kibocsátásuk, 
szívesen lecserélnék őket, de sok esetben munkaeszközről beszélünk, nem lehet 
kihúzni az emberek alól, segítség kell. Miért nem látom ezt? Ők nem fognak elektromos 
autót venni maguknak, nincs miből. Tehát olyan, mintha két külön világban lennénk. 
Én rengeteg embert látok, akik szociálisan rászorulnak alapvető dolgokban, őket nem 
célozzák ezekkel a programokkal, és ez hatalmas probléma. Nekik kell nagyon sok 
segítség. 

A másik pedig, hogy én nagyon régóta szeretném tudni, hogy a kvótabevételeket 
mire költi a magyar kormány. Legyen kedves, erre válaszoljon, mert ezt fontos lenne 
tudnunk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Faragó tanár úrnak is két percre adnám meg a szót 

maximum. Köszönöm szépen. 
 
DR. FARAGÓ TIBOR c. egyetemi tanár: Szívesen maradok Faragó Tibor. 

Összesen két kérdésem van. Azon az alapon, hogy a stratégia és ez a bizonyos NÉS-2, 
amely az adaptációval is foglalkozik, ha már az előbb ez így fölmerült, ennek kapcsán 
azért két dolog fölmerült bennem. Az egyik. Államtitkár úr elmondta, és jól ismerem 
ezt az anyagot, ez a mostani újabb stratégia igazából formálisan három szcenáriót 
tartalmaz, de most ha az ölbe tett kezet elfelejtjük, akkor a másik kettő. Még emlékszem 
Bencsik barátom régi saját stratégiájára, ha jól emlékszem, négy vagy öt szcenárió volt 
jó pár évvel ezelőtt. Érdekelne, hogy mikor dől el, hogy A vagy B. Barbarát is 
meghallgathattam. Annyira kristálytiszta számomra mint magánembernek, hogy az a 
változat, ahol mi magunk beszállunk az innovációba, zöldbe, és nem zöldítőbe, az 
országnak hosszabb távon sokkal jobb. Nem akarok provokatív lenni, de előbb-utóbb 
valamelyik mellett le kellene tenni a voksot. Én csak szerényen javasolnám, hogy ez 
lenne a menőbb a szeretett hazám számára. 

A másik dolog összefügg az energia és klíma együttesével, ami egy csomag 
egyébként, szabályozási csomag az EU-ban. Ez a legalább 40 százalék, amivel valamit 
majd csinálni kell. Államtitkár úr már elmondta, hogy az ördögöt meg a részleteket meg 
kell várni, ezt én értettem, de ehhez párosult egy 32 és egy 32,5 százalékos 
energiahatékonysági, amire képviselő asszony itt a jobbomon is már utalt, és a 
megújuló arány. Ezzel a kettővel is nyilván valamit kell tenni. Van erre nézve valami, 
vagy ez ugyanúgy latens, és megvárjuk? Ez két kulcskérdés, pont arra, amire Steiner 
Attila már utalt, hogy mennyire kulcskérdés a megújuló aránya. Nyilván ez nem lesz 
elég, és én az energiahatékonyság mellé az energiatakarékosságot is szeretem odatenni. 
Tehát érdekelne, hogy legalább a gondolkodás elindult-e, még akkor is, ha ez titkos 
jelen pillanatban. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót államtitkár úrnak a válaszadásra. 

Parancsoljon! 

Steiner Attila válasza 

STEINER ATTILA államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Az éghajlatváltozási cselekvési terv kapcsán elnök asszony 
kérdésére szeretném kiemelni, hogy egyrészt én is fontosnak tartom, hogy lehessen 
látni egy előrehaladást, és a következő, a második éghajlatváltozási cselekvési tervbe 
ezt már szeretnénk belefoglalni. Amúgy, ami megnehezítette a munkát, és a válasz, 
hogy még miért nem nyilvános ez a második évhajlatváltozási cselekvési terv, itt 
alapvetően konkrét projekteket és konkrét finanszírozási eszközöket is meg kell 
jelölnünk. Viszont jelenleg folyik még a következő uniós pénzügyi ciklus tárgyalása, az 
MFF-program részleteinek, a különböző operatív programoknak a tárgyalása. Itt 
alapvetően nagyon sok operatív program kapcsolódik ehhez a kérdéskörhöz, és fel kell 
tudnunk azt is tüntetni ebben a programban, ebben a cselekvési tervben, hogy mik, 
milyen operatív programok lesznek elérhetőek, milyen célokra, és ezeknek a kialakítása 
jelenleg is folyik. De már az utolsó simításokat végezzük az anyagban, és érkezni fog az 
anyag, úgyhogy szeretnék mindenkit megnyugtatni ennek kapcsán. 

Arra a kérdésre, hogy mit csinálunk a kvótabevételekkel - hát, nagyon sok 
mindent csinálunk a kvótabevételekkel. Zöldbuszprogramot csinálunk a 
kvótabevételekkel, innovatív pályázati kiírásokat csinálunk a kvótabevételekkel. 
Például az energiaközösséggel kapcsolatos pályázati kiírásunkat is kvótabevételekből 
finanszíroztuk. Úgyhogy nagyon sok program van, ilyen például, amit említettem, az 
elektromos autók támogatási programja, elektromos rásegítésű kerékpárok támogatási 
programja - ezeket mind a kvótabevételekből finanszírozzuk.  

Most az uniós tárgyalásokon is szó van a kvótabevételek felhasználásáról, illetve 
a Modernizációs Alap, illetve egyéb eszközök felhasználási szabályairól, úgyhogy ebben 
is mi nagyon aktívan részt veszünk, mert azt szeretnénk, hogy minél több forrás 
rendelkezésünkre álljon annak érdekében, hogy a zöldátmenetet elősegítő projekteket 
tudjunk finanszírozni. 

A roncsautó kérdésköre kapcsán: igen, formálisan, konkrétan nem válaszoltam, 
viszont áttételesen válaszoltam a kérdésre, ugyanis ezt is a Jedlik Ányos Terv keretein 
belül meg fogjuk gondolni, hogy a roncsautó kapcsán szükséges-e bármilyen 
intézkedést bevezetnünk. A probléma ismert előttünk is, viszont az egész rendszert 
szeretnénk most teljes egészében áttekinteni, és itt a roncsautós gondolkodás is részét 
fogja képezni ennek a gondolkodásnak. 

A Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia kapcsán a két szcenárió kérdése. Azt 
gondolom, hogy az, hogy melyik szcenáriót választjuk, ez egyrészt magától is adódik 
részben, másrészt szegmensenként ez elég eltérő lehet, hogy mik azok a konkrét 
szegmensek, ahol Magyarország szeretne egy zöldipari pozíciót kiépíteni magának és 
előremenni, de lehetnek olyan szegmensek, ahol viszont ezt nem fogjuk tudni 
megtenni, mert azért végesek az erőforrásaink. De én azt gondolom, pontosan ez a 
zöldbuszprogram például egy nagyon jó példa a korai cselekvésre, ahol a 
kvótabevételeinket, illetve európai uniós forrásokat a zöldbuszprogram 
finanszírozására használjuk fel, és ennek van egy nagyon pozitív mellékhatása, egy 
iparfejlesztési hatása is, ahol szeretnénk azt, hogy egészséges verseny kialakuljon a 
hazai gyártók között az elektromos buszok gyártására. Én azt gondolom, hogy ilyen 
programból kéne minél több, de azt mondani, hogy minden szegmens esetében a gyors 
cselekvés az előremutató, ebben nem vagyok biztos. Itt meg kell nézni természetesen a 
hazai ipari adottságokat, illetve a forrásokat is okosan kell tudni felhasználni.  
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Az energiahatékonysági célszámok, illetve a megújulóenergia-célszámok szintén 
uniós szinten rögzített célszámok, amelyek nincsenek tagállami szintre lebontva, 
viszont az egyes intézkedések már tagállami szinten is kötelezőek, amik majd az Unió 
elvárásai szerint ki kell hogy hozzák majd ezeket az uniós szintű célszámokat.  

Én azt gondolom, hogy emiatt is mentünk például több programban előre. A 
megújulóenergia-termelés esetében ezzel a 6000 megawattos, 2030-as célkitűzéssel én 
azt gondolom, egy nagyon jó útra lépünk, hogyha ezt tudjuk teljesíteni, de ezek a 
részszabályok mind most alakulnak; az energiahatékonysági irányelv és a megújuló 
energiákkal kapcsolatos irányelv mind nyitva van a „Fit for 55%!”-csomag keretein 
belül, és itt nagyon komoly tárgyalások várhatóak az egyes részletszabályok és 
részkötelezettségek kapcsán. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úrnak a tájékoztatóját és a válaszokat is. 

Én most ezzel a napirendi pont tárgyalását lezárom, és nagyon sok sikert kívánok 
magunknak Glasgow-ban, hogy ott olyan döntések szülessenek, amelyek valóban a 
jövőnket védik! Köszönöm szépen. 

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 
LXXI. törvény végrehajtásáról szóló T/17188. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

És akkor a második napirendi pontunkra térünk át, ez pedig a Magyarország 
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény végrehajtásáról szóló 
T/17188. számú törvényjavaslat részletes vitájának kapcsolódó bizottságként történő 
lefolytatása.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, a törvényjavaslatnak a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti 
vizsgálatát, azaz hogy megfelel-e az Alaptörvényből adódó követelményeknek, a 
jogalkotás szakmai követelményeinek, valamint a nemzetközi és európai uniós jogból 
eredő kötelezettségeknek, és illeszkedik-e a jogrendszer egységébe. 

Köszöntöm az előterjesztő Pénzügyminisztérium képviseletében Bécsi József 
főosztályvezető urat. (Jelzésre:) Önt látom, és látom, hogy jönnek a kollégák is. 
Köszöntöm még Ásványi Zsuzsanna osztályvezető asszonyt, Náray Katalin vezető-
kormányfőtanácsos asszonyt, illetve külön köszöntöm az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium képviseletében dr. Béres Zsuzsanna főosztályvezető asszonyt és 
munkatársait, valamint az Agrárminisztériumot képviselő Kasparek Márta 
osztályvezető asszonyt és Csernátoni Tímea referens asszonyt is. Az eddigi 
gyakorlatnak megfelelően az ő hozzászólásukra leginkább akkor kerül sor, ha erre 
felmerül az igény.  

A gyakorlatnak megfelelően az előterjesztő Pénzügyminisztérium viszi a szót, 
ezért kérem főosztályvezető urat, hogy a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében 
foglalt követelmények vizsgálatát segítendő, pár szóban foglalja össze az előterjesztés 
benyújtásának indokait és szabályozási megoldásait. Parancsoljon! 

Bécsi József kiegészítése 

BÉCSI JÓZSEF (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök asszony. A 
2020-as zárszámadás kapcsán annyit szeretnék elmondani, hogy a költségvetés 
tervezésekor a kormány célja a kormányzati ciklus elején meghirdetett 
gazdaságpolitikai célok megvalósítása volt. Külön kiemelném ezek közül a 
költségvetési hiány alacsony szinten tartását, az államadósság csökkentését, az ország 
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versenyképességének javítását, a foglalkoztatás növelését és az ország növekedési 
potenciáljának emelését. 

A fenti célok megvalósítását nehezítette, hogy 2020 tavaszán Magyarországot is 
elérte a koronavírus-járvány, amikor az egészségügyi kezelésekre és a gazdaságra 
gyakorolt negatív hatásainak ellensúlyozására meghozott intézkedések váltak 
meghatározóvá világszerte. A gazdaságvédelmi akcióterv keretében jelentős források 
áramlottak a magyar gazdaságba a költségvetésből, amelyek a vállalkozásokat, a 
háztartásokat és a munkavállalókat egyaránt segítették.  

A kiadási oldalon a válság kezelésére az év közben létrehozott Gazdaságvédelmi 
Alapból mintegy 1031 milliárd forint, a járvány elleni védekezési alapból pedig 
összesen 945 milliárd forint forrásbiztosítás teljesült. Ezekkel a tételekkel a 2020-as 
költségvetés tervezésekor értelemszerűen még nem lehetett számolni. 

Ami a gazdaság alakulását illeti. A gazdasági növekedés ütemét illetően a 
koronavírus felülírta a korábbi várakozásokat: a kormány által a költségvetés 
tervezésekor prognosztizált 4 százalékos növekedéssel szemben 2020-ban, az 
igazítatlan adatok alapján, 4,7 százalékkal csökkent a GDP, így a folyó áras értéke 
mintegy 48 ezer milliárd forint lett.  

A fogyasztói árszínvonal a tervezett 2,8 százaléknál némileg magasabb lett, az 
árak átlagosan 3,3 százalékkal növekedtek. A háztartások fogyasztási kiadása 
reálértelemben csökkent 2 százalékkal.  

A bruttó állóeszköz-felhalmozás az előző évhez képest 6,9 százalékkal csökkent, 
a beruházási hányad a GDP 26,8 százaléka lett. Mindezek eredményeképpen, tehát az 
alapvető gazdasági folyamatok és a koronavírus-járvány okozta gazdasági hatások 
elleni extra kiadások eredményeként, a kormányzati szektor európai uniós módszertan 
szerinti hiánya, a tervezett 1 százalékos hiányt többszörösen meghaladva, a GDP 8 
százalékában teljesült.  

A 3 százalékot jóval meghaladó uniós módszertan szerinti deficit egyértelműen 
az év elején megkezdődött koronavírus-járvány elleni védekezéssel és a járvány által 
előidézett gazdasági válság következményeképpen alakult ki. Az államadósság GDP-
hez viszonyított aránya így 80,1 százalékra növekedett. Köszönöm szépen, elnök 
asszony. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a bizottság tagjait, ki kíván 

hozzászólni a részletes vita e szakaszában. Egyúttal jelzem, hogy a többségi és a 
kisebbségi véleményt írásban kell benyújtani, és a leírtaknak el kell hangozniuk a 
vitában. Előadót nem állíthat a bizottság, a véleményeket a Költségvetési bizottság 
előadója fogja ismertetni a plenáris ülésen. 

Akkor kérdezem, ki kíván szólni, ki fogja a többségi álláspontot ismertetni. 
(Jelzésre:) Bencsik alelnök úr, parancsoljon! 

A többségi vélemény ismertetése 

BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Bizottság! A többségi 
véleményre vonatkozóan a következő indítványt teszem. A bizottság megállapítja, hogy 
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról szóló 
T/17188. számú törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) 
bekezdése szerinti alkotmányossági, jogi és jogalkotási követelményeknek. 

2020-ban világszerte meghatározóvá váltak azok az intézkedések, amelyek a 
járvány egészségügyi kezelését és a gazdaságra gyakorolt negatív hatásait hivatottak 
ellensúlyozni. Az elmúlt évek következetes gazdaságpolitikájának köszönhetően 
Magyarország erős fundamentumokkal és stabil államháztartással rendelkezett, így a 
járvány egy ellenálló, kiegyensúlyozott szerkezetű gazdaságot ért tavaly márciusban.  
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A kedvező kilábalást nagymértékben támogatta, hogy a koronavírus-járvány 
magyarországi megjelenésével párhuzamosan 2020 tavaszán elindításra került a 
gazdaságvédelmi akcióterv, melynek köszönhetően a koronavírus okozta válság 
negatív hatásai jelentősen mérséklődtek. 

A gazdasági újraindítás keretében jelentős szerepet kapnak a klímavédelmi 
célok és a gazdaság digitalizációja, emellett a magyar mezőgazdaság és az 
élelmiszeripar fejlesztésére is jelentős források állnak rendelkezésre. 

A környezetvédelemre fordított kiadások 2020-ban több mint 90 milliárd 
forinttal magasabban teljesültek az előző évihez képest. Többek közt egyes 
energiahatékonysági programok, a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap, a vízügyi 
igazgatóságok, a hulladékgazdálkodás, valamint a zöldgazdaság-finanszírozási 
rendszer támogatása nőtt meg. A környezetvédelem intézményi és ágazati 
célfeladatainak kiadása 418 milliárd forint volt, ami az előző évi teljesítéshez képest 
összességében 22,9 milliárd forinttal nőtt. Az intézmények - köztük nemzeti parkok, 
vízügyi igazgatóságok - 2020. évi kiadásai 183,9 milliárd forintot tettek ki, amely 
49,7 milliárd forinttal volt magasabb az előző évi összegnél. Az ágazat kiadásainak 
növekedését főként a Környezet- és Energiahatékonysági Operatív Program 
kiadásainak növekedése befolyásolta. 

Az év során számos európai uniós kötelezettséggel, valamint nemzetközi 
klímapolitikai kötelezettséggel összefüggő feladat került ellátásra. A 2019. évhez képest 
jelentősen nőtt a LIFE éghajlat-politika alprogramja keretében sikeresen pályázó 
magyarországi szervezetek száma és az általuk igényelt nemzeti önerő-támogatás 
nagysága.  

Magyarország az átgondolt stratégiai tervezésnek köszönhetően fokozatosan 
áttér az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra. A kapcsolódó nemzeti stratégiák 
végrehajtását fenntarthatósági oldalról a hazai zöldítési programok segítik. 

A legnagyobb károsanyag-, illetve szén-dioxid-kibocsátás hazánkban is a 
lakossági energiafelhasználásból, valamint a közlekedési ágazatból adódik, így a hazai 
zöldítési programok is e területek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére 
fókuszálnak. 

A klíma- és természetvédelmi akcióterven keresztül a 2020. évben elindult az 
erdőtelepítési program, amelynek keretében az Agrárminisztériummal 
együttműködésben az elmúlt egy év során több mint egymillió fa elültetésére került sor 
164 hektáron. A teljes erdősítési program keretében több mint 650 hektár új erdő jött 
létre, ami több mint hárommillió facsemetét jelent. 

A lakóépületek felújítására 2020. évben meghirdetett lakossági pályázati 
konstrukció elsődleges célja, hogy az energiahatékonysági célú beruházások 
előmozdítása érdekében gyors, megfelelő intenzitású vissza nem térítendő 
támogatáshoz juttassa a lakosságot az ország egész területén. 

A közlekedésfejlesztési intézkedések - kedvező társadalmi és gazdasági hatásuk 
mellett - egyaránt érintették az emberi egészség, a levegőszennyezés, a zaj-, a talaj- és 
vízszennyezés, továbbá a táj és az élővilág veszélyeztetésének, valamint a 
területhasználat összehangolásának kérdéseit. (Böröcz László távozik az ülésről.) 

Az elektromos járművek használatának terjedésével csökken a lokális szén-
dioxid-kibocsátás és a zajterhelés, a lakosság tisztább és jobb minőségű levegőhöz 
juthat, életminősége javulhat. A 2020. évben elindított új támogatási program 
keretében az olcsó elektromos személyautók és az elektromos rásegítésű kerékpárok 
megjelenését, használatát megemelt támogatási összeggel támogatta a kormány. A 
zöldbuszprogram keretében a helyi közösségi közlekedésben megkezdődött a 
korszerűtlen buszpark cseréje, amely a szolgáltatási színvonal emelkedését is 
eredményezi egyben. A klíma- és természetvédelmi akcióterv intézkedésének 
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köszönhetően 2022-től állami támogatással csak elektromos buszt lehet üzembe 
helyezni a 25 ezer főt meghaladó lélekszámú településeken, ennek eredményeként tíz 
éven belül a nagyvárosokban közlekedő minden második busz környezetkímélő lesz. 

2020-ban négy darab energetikai innovációt támogató, vissza nem térítendő 
támogatást nyújtó pályázati kiírás került meghirdetésre, ennek összege 16 milliárd 
forint volt, az energiaellátás biztonságának megerősítését, az energiaszektor 
klímabarát átalakítását és a gazdaságfejlesztési jelentőségű innovációs lehetőségek 
ösztönzését célul tűzve. 

A 2020-as évben folytatódtak tehát azok a kormányzati intézkedések, amelyek 
a családok, továbbá az ifjúság életminőségének javulását, hazánk természeti értékeinek 
megóvását eredményezhetik, és egy környezettudatosabb közösségi berendezkedést 
ösztönöznek. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni, hogy kíván-e még a 

bizottság tagjai közül más is hozzászólni. (Nincs jelzés.) Akkor megkérem Bencsik 
János alelnök urat, hogy vegye át az ülés vezetését, hogy elmondhassam az LMP 
frakciójának álláspontját. 

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

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Elnök asszonyé a szó! 

Hozzászólás 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm szépen. A 2020. év rendkívüli volt 
költségvetési szempontból is. A koronavírus-járvány kitörése és a szükséges 
járványügyi intézkedések miatt a költségvetés már márciusban borult, jelentős 
átcsoportosítások és más intézkedések történtek. Szintet lépett az átláthatatlanság, a 
követhetetlenség és a rögtönzés. Költségvetési kérdésekben is totális rendeleti 
kormányzás valósult meg, azaz az Országgyűlés szerepe minimálisra csökkent. 2020 
tavaszán a kormány úgy hozott létre két alapot, a Gazdaságvédelmi Alapot és a Járvány 
Elleni Védekezési Alapot, hogy nem mondta meg, hogy milyen kiadási és bevételi sorok 
vannak benne. A két alap a zárszámadásra fel is szívódott, mintha nem is lett volna. 

A kormány 5000 milliárd forinttal túllépte a törvényben rögzített költségvetési 
keretet. A kormányzati szektor hiánya az 1 százalékos terv helyett 8 százalék lett. 
Kérdés persze, hogy mire ment el a plusz 5000 milliárd forint. Mindenesetre az 
osztogatott többletforrások nagyon aránytalanul oszlottak meg a különböző tárcák 
között. A legkevesebb többletforrást az Agrárminisztérium és az EMMI kapta, vagyis 
az a két tárca, amely a környezet- és természetvédelemért, az egészségügyért, az 
oktatásért és a kultúráért felel. Az Agrárminisztérium plusz 75 milliárd forintot kapott, 
az EMMI plusz 85 milliárd forintot. A Belügyminisztériumnak, amely az 
önkormányzatoktól kezdve a vízügyön és a katasztrófavédelmen át a belbiztonságért, a 
terrorelhárításért, sőt már a kéményseprésért és a szúnyogirtásért is felel, be kellett 
érnie plusz 300 milliárd forinttal. A fő nyertes az ITM lett, nem kevesebb mint 
1100 milliárd forint többletforrással.  

A 2020. évi költségvetés zárszámadása egyértelműen azt jelzi, hogy - megfelelő 
értékrenden, társadalmi konszenzuson alapuló - országprogram, átfogó 
kormányprogram és annak következetes megvalósítása nélkül nem lehet jól 
kormányozni. Mivel a Fidesz-KDNP-nek - talán nem véletlenül - már sok éve nincs 
kormányprogramja, ez a minden évi költségvetésre és zárszámadásra is rányomja a 
bélyegét. 
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Ha csak a környezetügyet nézzük: szinte semmit nem tettek a levegőtisztaság 
védelméért, az azbesztmentesítésért, a környezeti kármentesítésért, a 
klímaváltozáshoz való alkalmazkodásért, a parlagfű visszaszorításáért, a termőtalajok 
és az erdők védelméért, a lakossági energiahatékonysági programokért, a vízi 
közművek rekonstrukciójáért. A vízgazdálkodás területén rekordfinanszírozással csak 
az idejétmúlt, követ-betont kívánó megoldásokra, gigantikus közbeszerzésekre került 
sor. A természetvédelmet leginkább a látványpékség eszméje alapján támogatták. 

Összefoglalva: a 2020. évi költségvetés teljesítésekor nem rugalmasságról van 
szó, hanem arról, hogy az Orbán-kormány nem tudja, de nem is akarja világos célok és 
elvek mentén láthatóvá tenni, mire megy el a közpénzünk, ami tarthatatlan állapot. 
Köszönöm szépen. 

 
(Az ülés vezetését Schmuck Erzsébet, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Kérdezem, kíván-e még szólni valaki. (Nincs jelzés.) Nem. Akkor megadom 
főosztályvezető úrnak a válaszadásra a lehetőséget. Parancsoljon! 

Bécsi József reflexiója  

BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen, 
elnök asszony. A házszabály 44. § szerintit nem mondtam el. Lehet, hogy ügyrendileg 
ez most következik? 

 
ELNÖK: Igen. 
 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Jó. Csak annyit 

szeretnék reagálni az előbb elmondottakra, mást nem. Mint előterjesztő, úgy látjuk, 
hogy a törvényjavaslat megfelel az Alaptörvény 36. cikkéből eredő tartalmi és formai 
követelményeknek: a kormány az előírt határidőre az Országgyűlés elé terjesztette a 
költségvetési törvénnyel azonos szerkezetben; átlátható módon és észszerű 
részletezettséggel tartalmazza az állami bevételeket és kiadásokat; illeszkedik a 
jogrendszer egységébe, hiszen törvényi szinten került előkészítésre; megfelel a 
nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, azokkal 
összhangban van, nem sért ilyen kötelezettséget; megfelel a jogalkotási szakmai 
követelményeknek is, a jogalkotási és a jogszabályszerkesztésről szóló 
jogszabályoknak; előkészítése során az Igazságügyi Minisztériummal is egyeztetéssel 
került, amely ezzel egyetértett. 

Kiegészítésül pedig elmondanám, hogy az Állami Számvevőszék a zárszámadási 
törvénytervezetet megvizsgálta, és megállapította, hogy a 2020. évi zárszámadási 
törvényjavaslatban szereplő teljesített költségvetési bevételi és kiadási adatok 
megbízhatóak, a zárszámadási törvényjavaslat szerkezete és tartalma a jogszabályi 
előírásokkal összhangban van, valamint a költségvetés végrehajtásában jog- és 
hatáskörrel rendelkezők szabályszerűen gazdálkodtak a közpénzekkel. Köszönöm 
szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor a részletes vita ezen szakaszát lezárom és 

ezzel áttérünk a második szakaszra.  
Képviselői módosító javaslatot nem nyújtottak be a törvényjavaslathoz. 

Kérdezem, hogy a bizottság tagjainak van-e módosító javaslat benyújtására irányuló 
szándéka. (Nincs ilyen jelzés.) Úgy látom, nincs, így lezárom a részletes vita második 
szakaszát. 



27 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben bizottságunk dönt a 
részletes vita lezárásáról, a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy a részletes vitát lezáró 
bizottsági jelentés elfogadása során a törvényjavaslatnak a határozati házszabály 
44. § (1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelőségéről is döntünk. 

Határozathozatalok 

Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Aki támogatja, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Igen, megállapítom, hogy a részletes vitát 
egyhangúlag lezártuk. 

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e és benyújtja-e a részletes vitát lezáró 
jelentést. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 6 igen. Ellene volt? 
(Szavazás.) 2 ellenszavazat. Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nincsen. Akkor ez 
azt jelenti, hogy le fogjuk zárni, tehát a házszabályban foglaltaknak megfelelően kérem, 
hogy jelezzék, ha kisebbségi véleményt fogalmaznak meg a bizottság tagjai a 
törvényjavaslat vizsgált részei tekintetében.  

A többségi és a kisebbségi véleményeket az ülés után legkésőbb 2021. október 
28-áig, azaz ma 16 óráig írásban kell benyújtaniuk a frakcióknak. Ehhez előzetesen 
megküldtük a megfelelő nyomtatványt. A bizottsági vélemény a jelentés részét képezi, 
míg a kisebbségi vélemény a jelentés függelékeként jelenik majd meg. Köszönöm az 
előterjesztők részvételét, a napirendi pontot lezárom. 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvénynek a Natura 
2000 besorolású területek "ex lege" védettségének megteremtése 
érdekében szükséges módosításáról szóló T/16532. számú 
törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

Következik a harmadik napirendi pont, a természet védelméről szóló 1996. évi 
LIII. törvénynek a Natura 2000 besorolású területek "ex lege" védettségének 
megteremtése érdekében szükséges módosításáról szóló T/16532. számú 
törvényjavaslat vitája, majd döntés a tárgysorozatba vételről.  

Megadom a szót az előterjesztőnek, dr. Szél Bernadett képviselő asszonynak. 
Parancsoljon! 

Dr. Szél Bernadett kiegészítése 

DR. SZÉL BERNADETT (független), előterjesztő: Itt maradhatok? 
 
ELNÖK: Ott is, ahogy jólesik! 
 
DR. SZÉL BERNADETT (független), előterjesztő: Itt maradhatok, köszönöm. 

Tisztelettel köszöntöm a bizottságot, és szeretném egy olyan felvezetéssel kezdeni az 
észrevételeimet, amivel indokolom azt, hogy ennek a törvényjavaslatnak törvényerőre 
kell emelkednie.  

Emlékeztetni szeretném önöket arra, hogy most azokat az éveket éljük, amikor 
még változtatni tudunk azon, hogy a klímaváltozás hatása élhető vagy élhetetlen jövőt 
biztosít-e azoknak, akik utánunk következnek. Fel fogják tenni nekünk azt a kérdést a 
gyermekeink és az unokáink, hogy mi hol voltunk akkor, amikor ezeket az éveket éltük, 
és mi vagyunk azok itt ennél az asztalnál, akik erre a kérdésre azt fogjuk mondani, hogy 
mi a magyar parlamentben voltunk, és döntéseket hoztunk arról, hogy hogyan vesszük 
fel a harcot a klímaválság ellen és a klímaalkalmazkodásért. 
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Ez most ez az időszak, és minden egyes olyan törvény, ami ide kerül erre az 
asztalra és ehhez a bizottsághoz, 1000 százalék, hogy kapcsolódik a klímaválsághoz; és 
a törvényeknek egy nagy része, ami a Ház elé kerül, az pedig befolyásolja azt, hogy 
hogyan tud az országunk védekezni, és hogyan tud megálljt parancsolni annak a 
civilizációs válságnak, ami egy természeti válságot idézett elő már mostanra. 

Én most egy olyan törvényjavaslatot nyújtottam be, ami a Natura 2000 
besorolású területeknek adna egy nagyon erős védettséget, egy ex lege védettséget, ami 
azt jelenti, hogy a törvény erejénél fogva védenénk ezeket a területeket, és az én 
javaslatom szorosan kapcsolódik a klímaválsághoz, ugyanis itt egy olyan európai 
ökológiai hálózatról beszélünk, amikor a Natura 2000-es területekről beszélünk, ami a 
vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleséget, 
ami a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusoknak a sokféleségét őrzi meg 
annak érdekében, hogy egész Európában életben maradjon az a természeti hálózat, 
aminek a segítségével küzdeni tudunk a klímaválság ellen.  

Közel egy évtizedig tartott, amíg felmérték ezeket a területeket. Mindegyikről 
készült egy részletes dokumentáció meg egy kezelési-fenntartási terv. A természeti 
értékük egyszerűen vitathatatlan, és ahogy az idő telik, és ahogy megyünk bele ezekbe 
a vészterhes hónapokba és évekbe, úgy nő az értéke ezeknek a területeknek.  

Elképesztő dolgokat látunk ma a Natura 2000-es területeken Magyarországon. 
A teljesség igénye nélkül, ezt az indoklásban is említettem, homokbányát, 
szennyvíziszap-feldolgozót, sőt autóútlehajtót is engedélyeztek Natura 2000-es 
területeken. Nem nehéz kikövetkeztetni azt, hogyha feltúrjuk ezeket a területeket, azon 
természetes élőhely nem tud megmaradni, a funkcióját nem tudja ellátni. És olyan 
indoklások jönnek, amikor rákérdezünk arra, hogy ezt mégis hogy tartják 
összeegyeztethetőnek a Natura 2000-es védelemmel, akkor közlik, hogy a 
beruházásokat esetileg megvizsgálták, és nincs jelentős környezeti hatásuk. Tehát azt, 
hogy nincs jelentős környezeti hatása egy beruházásnak, én pirossal ki szeretném írni 
ide a falra, mert ez a leggyakoribb indoklás, amit kapok, és ez nyilván összefügg azzal, 
hogy Magyarországon a Fidesz azzal kezdte 2010 után az ország rombolását, hogy 
beszántotta a zöldhatóságot, és most egy kormányhivatal főosztálya döntöget ilyen 
kérdésekben, és egészen elképesztő összejátszásokra figyelek föl én is különböző 
beruházások kapcsán a közvetlen környezetemben. Az más kérdés, hogy mivel Polt 
Péter kvázi kormánytag, a vádemelésig nagyon nehezen jutunk el, de el fog jönni az az 
időszak, amikor ezek az emberek a független magyar bíróságokon keresztül felelősséget 
fognak vállalni a tetteikért, mert a természet- és környezetrombolásnak a 
csimborasszója az, ami zajlik jelenleg Magyarországon. 

És én azt remélem, hogyha önök most nem értik meg azt a szerepet, amit 
önöknek szánt a sors és a magyar választók azzal, hogy ezekben években lehettek a 
magyar Országgyűlésnek a tagjai, akkor kormányváltás után azok az emberek, akik 
megkapják azt a hatalmas feladatot, hogy rendbe hozzák itt a dolgokat, ők például ezt 
a javaslatot figyelemreméltónak fogják tartani, és segíteni fognak abban a 
küzdelemben, amit sokan folytatunk itt Magyarországon annak érdekében, hogy ne egy 
felégett sárgolyót hagyjunk itt az utánunk jövő generációknak, hanem megőrizzük 
Magyarországnak azokat a páratlan adottságait, amiket kaptunk az elődeinktől. És 
láthatóan most a törvényhozásban nem olyan emberek ülnek, akik ezt hajlandóak ilyen 
formában továbbadni az utókornak.  

Nekem nulla illúzióm van, tehát én ellenzéki képviselő vagyok, és én pontosan 
tudom, hogy önök mit csinálnak az én javaslataimmal, de én magamnak és a 
választóimnak tartozom azzal, hogy ezeket benyújtom, és csak reménykedni tudok 
abban, hogy a választók bölcsességéből kifolyólag olyan kormányunk lesz, amelyik 
majd meg is tudja ezt valósítani, mert az biztos, hogy a Natura 2000-es területek nem 
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autóútlehajtókat, szennyvíziszap-feldolgozókat meg homokbányákat érdemelnek, vagy 
például, mint amit nálunk Budakeszin, Álomvölgyben megpróbáltak megcsinálni, 
gazdasági helyiségeknek vagy épületeknek eladva, helikopter-leszállópályától elkezdve 
mindenféle ötlet felmerült, hogy mit építenének oda a csodálatos Álomvölgyünkbe, de 
azt az őrületet szerencsére sikerült megállítani. Tehát nem erre való a Natura 2000-es 
terület. Ezeknek az élőhelyeknek fontos funkciója van abban, hogy mi magunk és az 
utánunk következők tudjanak élni a következő években és évtizedekben.  

Úgyhogy legyenek kedvesek, nézzenek szembe azzal a felelősséggel, amit a sors 
és a választók önökre kiróttak, tisztelt képviselőtársaim! Vegyék észre, hogy 2021. a 
klímaválság elleni harcnak egy kiemelt éve, és minden egyes hónap, amit itt töltenek, 
és minden egyes szavazás, amit itt töltenek a magyar Országgyűlésben, az történelmi 
jelentőségű, és nemcsak a 2022-es évi választások szempontjából, hanem a hosszú távú 
jövőnk szempontjából is. Aki ezt nem érti meg, az nyilván nemmel fog szavazni erre a 
javaslatra; aki megérti, az pedig esélyt ad a tárgysorozatba vételre, hiszen itt 
tárgysorozatba vételről beszélünk. Azoknak a képviselőknek szeretném mondani, 
akiknél esélyt érzek arra, hogy ezt támogatni fogják, hogy ez tényleg egy tárgysorozatba 
vétel, nyitott vagyok mindenfajta változásra, ami ezzel kapcsolatos, de szigorítani 
szeretném Magyarországon a Natura 2000-es területek védelmét, mert elképesztő, 
hogy mi zajlik, milyen károkozás van és milyen brutális bánásmódban részesülnek 
most ezek a területek. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki kíván 

hozzászólni a vitához. (Jelzésre:) Nunkovics alelnök úr, parancsoljon! 

Hozzászólások 

NUNKOVICS TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök 
asszony. Először is engedje meg képviselőtársam, hogy a támogatásomról biztosítsam 
ezt a javaslatot. Én is azt gondolom, hogy egy olyan kardinális kérdésről beszélünk, 
amely nem csak számunkra, de elsősorban az utókor számára jelentőségteljes 
területeket érint a Natura 2000-esek tekintetében. Sajnos nekem is vannak rossz 
tapasztalataim ezzel kapcsolatban. Az még hagyján, hogy ha esetleg egy turisztikai 
beruházást létesítenek egy Natura 2000-es területen, mert annak, uram atyám, még 
haszna is lehet, sőt megismertetheti az új generációkat az adott terület adottságaival, 
de sajnos nem ez a jellemző, hanem az, hogy akár még ipari beruházások is 
történhetnek Natura 2000-es területen, ami viszont abszolút elfogadhatatlan az esetek 
99,9 százalékában. 

Én el tudom fogadni azt, hogy vannak olyan kiemelt beruházások, amelyek olyan 
területen valósulnának meg, amelyek a kinevezésükkor valóban megérdemelték a 
Natura 2000-es megnevezést, de azóta, mondjuk, az ott fészkelő fajok már egyéb 
okokból kipusztultak, vagy hasonló, ezért kellenek az egyedi elbírálások nyilván, 
amelyekre szükség van. De most egy kicsit úgy érzem, hogy fordítva ülünk a lovon, 
tehát először megadjuk az engedélyeket a különböző beruházásoknak, és csak utána 
vizsgáljuk meg, milyen területről van szó egyébként. Tehát ezt valóban fordítva kellene, 
és kellene egy jóval erősebb törvényi védelem ezeknek a területeknek, majd utána 
megvizsgálni egyébként, hogy milyen, lehet-e akár ökoturisztikai beruházásokat 
csinálni rajta, vagy még azzal is megbontanánk a természet rendjét. Úgyhogy én 
mindenképp támogatni fogom ezt a javaslatot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérem Bencsik alelnök urat, hogy vegye át az 

elnöklést. 
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(Az ülés vezetését Bencsik János, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Elnök asszonyé a szó! 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm szépen. Én először is megköszönöm 

Szél Bernadett képviselő asszonynak, hogy benyújtotta ezt a javaslatot, és a 
Natura 2000 besorolású területek ex lege védettségét javasolja. Tudjuk, hogy a 
Natura 2000 területeknél tulajdonképpen nemcsak arról van szó, hogy az európai 
jelentőségű védett fajok és élőhelyek túlélését szavatolja, hanem bizony arról is, hogy 
hazánk és a Kárpát-medence természeti örökségét megvédjük, tehát ez a kettő együtt 
találkozik. 

Sajnos azt tapasztaltuk, hogy a Fidesz-kormány hatalomra kerülése óta nagyon 
súlyosan sérülnek Natura 2000 természetvédelmi területek. Ez a folyamat már 2010-
ben elkezdődött, amikor például a győri Audi bővítése Natura 2000 területen történt 
meg, majd ez kiterjedt az ország számos tájára, beleértve a Balatont és a Fertő tavat is. 
Történt persze mindez a kormányhivatalok asszisztálásával, mondván, hogy a 
beruházások hatását esetileg megvizsgálva azoknak az említett ügyekben nincs jelentős 
környezeti hatása, pedig tudjuk, hogy van. Ha a kormány ezt így folytatja, akkor pár 
éven belül fel fogjuk áldozni a természeti örökségünket a magánérdekek oltárán.  

Tehát az LMP támogatja a javaslatot, és mindenképpen fontos lenne, hogy erről 
az Országgyűlés érdemben tudjon beszélni, vitatkozni, és közösen formáljuk meg, 
hogyan védjük meg a Natura 2000 területeket. Köszönöm szépen. 

 
(Az ülés vezetését Schmuck Erzsébet, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Akkor visszaveszem a szót. Kérdezem, kíván-e még szólni valaki. (Nincs jelzés.) Nem. 
Akkor megadom reagálásra a szót Szél Bernadett képviselő asszonynak. Parancsoljon! 

Dr. Szél Bernadett reflexiója 

DR. SZÉL BERNADETT (független): Nagyon szépen köszönöm az ellenzéki 
oldal egyöntetű támogatását és felelősségérzetét. Úgy kell hogy fogalmazzak, hogy nem 
csalódtam a harcostársaimban. A Fidesz hallgatását nem beleegyezésnek, hanem 
sokkal inkább egy ignorálásnak tudom betudni, úgyhogy abban bízom, hogy ha itt 
kormányváltásra tud sor kerülni áprilisban, akkor fellélegezhetnek a Natura 2000-es 
területek is, meg mindazon embertársaink itt Magyarországon, akinek fontos az, hogy 
felelősek legyünk a minket körülvevő környezettel és természettel. 

Nagyon köszönöm elnök asszonynak a kiegészítését arra vonatkozóan, hogy 
kifejezetten itt a Kárpát-medencei és a magyar vonatkozásokat is kiemelte. Ez azért is 
nagyon fontos, mert nagyon sokat hallok arról, hogy önök védik a magyar értékeket 
meg a nemzeti értékeinket. A természeti értékeink ugyanúgy a nemzeti értékeink részét 
képezik, és azokat pedig nem védik. Tehát ha ezt leszavazzák, akkor lehetőséget 
biztosítanak egy csomó lelkiismeretlen embernek, aki építőterületnek nézi a 
Natura 2000-es területeket, esetleg ránézésre ugyanis nem lehet megállapítani, hogy 
ez az, mert ahhoz szakértő szem kell. Nunkovics képviselőtársamnak mondom, hogy 
nagyon sokszor van olyan tapasztalatom, hogy a jelölő fajokat kiássák meg eltüntetik 
onnan, és utána azt mondják, hogy nahát, eltűntek, nem Natura 2000-es, akkor jöhet 
a dózer, és lehet itt építeni mindenféle beruházást. 

Szükségünk lesz egy olyan hatóságra, amely ilyenkor érdemben tud eljárni, és 
tényleg semmi mást nem tekint fontosnak, mint azt, ami a küldetése, hogy védje és óvja 
a természetet, és ezáltal védi és óvja az embert is. Tehát ezért nonszensz ignorálni a 
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természeti értékeinket, mert aki a természeti értékeket ignorálja, az az országot 
ignorálja. Mindannyian pontosan tudjuk azt, hogy nem vagyunk életképesek a 
természeti környezetünk nélkül.  

Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy képviselőtársaim mellém álltak, a többieknek 
pedig azt tudom mondani, hogy bízom benne, és mindent megteszek azért, hogy olyan 
idők legyenek, hogy az ilyen törvényjavaslat átmenjen a magyar parlamenten. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor most döntenünk kell a tárgysorozatba 

vételről. Azt kérdezem, ki az, aki támogatja a tárgysorozatba vételt. (Szavazás.) 2. Nem 
támogatja? (Szavazás.) 6. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy a bizottság 
a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét nem támogatta.  

Javaslom, hogy folytassuk szünet nélkül a munkát, miniszter úr megérkezett. 
Várjuk miniszter urat a terembe.  

 
(Szünet: 13.57-14.02) 

Dr. Nagy István agrárminiszter éves meghallgatása  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

ELNÖK: Tisztelettel kérem, hogy folytassuk a bizottság ülését. Következik most 
dr. Nagy István agrárminiszter éves meghallgatása az országgyűlési törvény 41. §-a 
alapján  

Mindenki engedje meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsem miniszter urat és 
munkatársait. Tájékoztatom a bizottság tagjait, illetve miniszter urat, hogy az előzetes 
jelzésnek megfelelően a meghallgatás időkeretben történik. Először a miniszter úrnak 
30 perc áll a rendelkezésére, hogy beszámoljon az elmúlt egy év alatt elvégzett 
munkáról, majd a bizottság tagjai frakciónként legfeljebb 10 percben fogalmazhatják 
meg a kérdéseiket, észrevételeiket. Ezt követően miniszter úrnak 30 perc áll 
rendelkezésére, hogy a kérdésekre válaszoljon.  

Ha nem bizottsági tag képviselő kér szót, arról a bizottságnak külön döntenie 
kell, és ebben az esetben legfeljebb három kérdés feltételére van lehetőség, maximum 
3 perces időkeretben. Ha szükséges, egy rövid második kört is fogunk majd tartani. 
Akkor át is adom a szót miniszter úrnak, parancsoljon! 

Dr. Nagy István hozzászólása 

DR. NAGY ISTVÁN agrárminiszter: Köszönöm szépen. Igen Tisztelt Elnök 
Asszony! Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy a bizottság előtt számot adhatunk 
mindarról a tevékenységről, jogalkotási folyamatokról, amelyek az 
Agrárminisztériumban zajlanak.  

Mindnyájan érezhetjük azt, hogy az éghajlatváltozásban bekövetkező hatások, a 
teremtett világunkban bekövetkező változások bizony égető hatással vannak most már. 
Azt tapasztaljuk, hogy nagyon gyors változások vannak, nagyon intenzív változások 
vannak a bennünket körülvevő környezetben, amikre nyilván válaszokat kell adnunk. 
Ha csak az idei esztendőt nézzük, a kora tavaszi fagyokat, a 153 napig tartó aszályos 
időszakot, tehát az esőnélküliséget, ez mind-mind olyan kihívás, amely nagyon nehéz 
helyzet elé állította a magyar mezőgazdaságot is, és természetesen minden benne élő 
embert is. 

Amikor megérkezett a csapadék, akkor pedig rendkívüli intenzitással jött, olyan 
helyi jelenségeket produkálva, amikre nem voltunk felkészülve sohasem, hiszen akár 
villámárvizekkel, akár tornádójelenségekkel jött, tehát látszik az, hogy minden 
szélsőségesebbé, minden intenzívebbé vált. Tehát jogos a kérdés: mit teszünk azért, 



32 

hogy teremtett világunk minőségének megóvásáért, megőrzéséért felelősséggel 
tudjunk tartozni? 

A hazai környezetpolitika átfogó dokumentumának, az 5. Nemzeti 
Környezetvédelmi Programnak 2021-ben megkezdtük az egyeztetési folyamatát, 
amelynek során az Országos Környezetvédelmi Tanács és a Nemzeti Fenntartható 
Fejlődési Tanács is megtárgyalta és támogatta ezt a tervezetet, amely országunk 
adottságait, hosszú távú környezeti érdekeit figyelembe véve határozza meg a jövő 
fejlődési céljait, az uniós és nemzeti kötelezettségeink mentén.  

Miután a kormány 2020-ban döntött a nyílt meteorológiai adatpolitika 
bevezetéséről, a 2021. évi költségvetésről szóló törvénnyel az Országgyűlés több mint 1 
milliárd forinttal növelte az Országos Meteorológiai Szolgálat költségvetését. A 
rendelkezésre álló forrásból 2021-ben létrehoztunk egy széles körű és ingyenes 
adatelérést biztosító, magas szakmai színvonalú információs rendszert. A nyílt 
meteorológiai adatpolitika bevezetése számos időjárásérzékeny gazdasági szektor, 
köztük az agrárium kockázatainak csökkentését és fejlődését is támogatja. 

2018. május 1-jével elindult az országos jégkármérséklési rendszer, melynek 
folyamatos meteorológiai kiszolgálását az OMSZ végzi. Pontos előrejelzéseiknek 
köszönhetően megközelítőleg 80 százalékkal csökkent a jégkárbejelentések száma az 
elmúlt időszakban, melynek hatására 2020-ban közel 3 milliárd forinttal esett vissza a 
jégkárkifizetés. 

2021-ben kormányzati forrásból a Dél-Dunántúlon az OMSZ radarhálózatába 
integrálható új időjárási radar állt üzembe, éppen a napokban adtuk át, amely által 
tovább nőtt a jégkármérséklő rendszer hatékonysága. Olyan korszerű, modern 
technológia ez, hogy a világban csak néhány darab van még belőle, az Egyesült 
Államokból szállították ide, onnan érkezett ez a technológia, és nagyon büszkék 
vagyunk arra, hogy az OMSZ műszaki színvonala világszínvonalon van most már. 

Az Országos Levegőterhelés-csökkentési Programban foglalt intézkedések 
hatékonyságának értékelése a levegőminőség folyamatos vizsgálatát végző országos 
légszennyezési mérőhálózat mérési adataival történik. Itt is régi műszerekkel is 
küzdünk; a régebbi műszerek nyomon követése és a hatásmonitoring-feladatok 
megvalósítása érdekében történő folyamatos cserét kell biztosítani, és e folyamatos 
csere által javulhat a levegőminőségi adatok rendelkezésre állása.  

Mindezek mellett lezárult az országos légszennyezettségi mérőhálózat 
felülvizsgálata. A komplex felülvizsgálati program országos mintavételi és mérési 
program végrehajtásával, passzív monitoros mintavétellel, az ehhez szükséges 
módszerfejlesztéssel indult, majd a zónafelülvizsgálattal, illetve az OLM automata 
mérőállomásainak teljes körű helyszíni szemléjével és dokumentálásával folytatódott.  

A felülvizsgálat eredményeképp meghatározásra kerültek az éves országos 
légszennyezettségi mérőhálózat-fejlesztés prioritásai, a szükséges beavatkozások 
irányai. Szeretném tájékoztatásul elmondani, hogy 54 darab automata konténerünk 
van és 130 manuális mérőpontunk, amely az ország levegőszennyezettségét méri, és 
ezek az adatok természetesen az OMSZ-ban, a Meteorológiai Szolgálatnál futnak össze.  

Monitoringhálózatot hoztunk létre és üzemeltetünk a levegőszennyezés 
változásának, ökoszisztémákra gyakorolt hatásainak nyomon követésére, és már 
megtörtént az első adatszolgáltatás, amely alapján értékelni lehet majd a 
levegőszennyezés ökológiai hatásait. Tehát nemcsak műszeres mérésekkel történik 
mindez, hanem biológiai alapon is, tehát a természetben, a természetre gyakorolt 
hatását is vizsgáljuk, biológiai szinten is, a levegő tisztaságának vagy 
szennyezettségének.  

2021-ben tovább folytatódik a helyes lakossági fűtést bemutató „Fűts okosan!” 
kampányunk is. A környezetvédelmi hatóságok munkájának segítése érdekében a 



33 

szaghatásra vonatkozó tervezési irányértékeket építettünk be a levegő védelmével 
kapcsolatos határértékekről szóló jogszabályba, hiszen többször előfordult már, hogy 
széles lakossági-társadalmi megmozdulást eredményező folyamatok kapcsán bizonyos 
szaghatásnak kellett a nyomába erednünk, hogy honnan származik, miként származik, 
és nyilván ennek a megfelelő mérési-dokumentálási feltételeit meg kellett 
határoznunk. 

A LIFE-program hazai megvalósítását támogatandó nemzeti önerő-támogatási 
alapból a 2020-as évben 227 millió forint, 2021-ben 865 millió forint önerő-támogatás 
került kifizetésre a kedvezményezetteknek a korábbi években indult hagyományos és 
HungAIRy című, a levegőszennyezés csökkentését célzó integrált projektre. Ez 
gyakorlatilag tíz megyei jogú város részvételével zajló nagy LIFE-program, amely 
szintén ezeket a célkitűzéseket kell hogy végrehajtsa. 

A pályázati aktivitás fokozása érdekében az Agrárminisztérium munkatársai 
összesen négy rendezvényen mutatják be idén ősszel az ezt a programot érintő új 
jogszabályokat, valamint a pályázati felhívás magyar nyelvre fordításával is segítik, 
biztatják és ösztönzik a pályázatban résztvevőket. 

A zajvédelem területén a stratégiai zajtérképek 2018-19. évi megújítását 
követően folytatódott a stratégiai zajtérképekhez kapcsolódó szabályozás fejlesztése. 
Jelenleg folyamatban van a környezeti zaj emberi egészségre gyakorolt káros hatásai 
értékelésének módszerét megállapító irányelv átültetése. 

2021-ben ezen túl megkezdődött a hazai zajvédelmi szabályozás teljes 
felülvizsgálata is. A kétévesre tervezett, háttérintézmények, zajvédelmi szakértők és 
más jogalkalmazók bevonásával zajló átfogó felülvizsgálat célja a szabályozás 
korszerűsítése, illetve javaslatot kívánunk készíteni egyes új típusú konfliktushelyzetek 
szabályozására is. Köztudott, hogy ez a városoknak, önkormányzatoknak a feladata lett 
volna; nem tudták elvégezni, ezért át kellett vennünk és helyettük elvégeznünk ezt a 
feladatot. 

A tárca kiemelt figyelmet fordít a környezeti nevelési programok fenntartására 
és bővítésére. A ’21-ben meghirdetett pályázataink és versenyeink rendkívül nagy 
érdeklődést váltottak ki a megszólított korosztályok körében, a legkisebbektől egészen 
a felnőttekig. Kiemelkedő ezek közül a Föld napja alkalmából a beporzó rovarokról kiírt 
meseíró-pályázat, az ökocímkék megismertetését szolgáló „Keresd a jelet!” 
középiskolás verseny, a BISEL-program versenye, valamint „Az év BISEL-fotósa” 
elnevezésű országos fotópályázat is. 

Végtelenül fontos számunkra, hogy ne csak programot, ne csak szakmai 
feladatokat végezzünk el, hanem minél szélesebb körű társadalmi összefogást tudjunk 
generálni. Ugyanis ha nem tudjuk a felnövő generációval megismertetni ezeket a 
folyamatokat, ha őket nem tudjuk e folyamat részesévé tenni, ha őket nem tudjuk e 
programok szerves részévé tenni, akkor gyakorlatilag sikertelenek leszünk, akkor ez 
csak egy szűk rétegnek, szűk szakmai rétegnek lesz a speciális feladata. Ha minél 
inkább bevonjuk a legszélesebb társadalmi rétegeket, akkor valódi hatásokat fogunk 
tudni elérni. Amikor meg tudjuk fordítani azt a szempontot, hogy nem azt keressük, 
hogy mit kell tenni másnak ahhoz, hogy a teremtett világunk minőségét jobban fenn 
tudjuk tartani, hanem eljutunk odáig, hogy föltegyük azt a kérdést, mit kell tennem 
nekem ahhoz, hogy a teremtett világunk minőségét jobban meg tudjuk őrizni, akkor 
járunk el helyesen.  

Mi azért tartjuk fontosnak akár a következő országos iskolafejlesztési 
programunkat is, amelyben már 167 iskola- és óvodakertet sikerült kialakítani, 
továbbfejleszteni, mert a legkisebbeket is el tudjuk érni vele. Fantasztikus érzés látni 
azt, amikor jönnek, és ültetik a virághagymákat vagy éppen a vetőmagokat, vagy csak 
egy levendulabokrot, vagy lehetne sorolni bármelyik növényt, amikor a kis kezeikkel 
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ezt teszik, és aztán biológiaóra meg környezetóra keretében vagy nap mint nap elmenve 
az iskolába a kert mellett látják azt, hogy mit is jelentett az a munka, amit csináltak. 
Tehát testközelbe hozzuk a természetet a gyerekek számára, vagy fordítva, a 
gyermekeket hozzuk egészen közel a természethez. Sokkal hatékonyabb, mintha 
bármelyik fényes lapú tankönyv írásait adnánk csak a gyerekek kezébe. 

A program negyedik ütemének pályázati felhívását az Agrárminisztérium 
hamarosan megjelenteti, és tovább is kívánjuk növelni ezzel az iskola- és az 
óvodakerttel rendelkező intézmények számát. 

A Zöldóvoda-programnak és -hálózatnak több mint ezer intézmény a tagja, így 
hazánkban minden negyedik óvodás zöldóvodába jár. A program fennállásának 15. 
évfordulója alkalmából a tárca új elemek támogatásával szélesítette az óvodai 
környezeti nevelési programok palettáját, többek között bábelőadások, valamint 
környezettudatossági fejlesztő képzési program szervezésével. 

Tudják, mennyire fontosak azok az erdeiiskola-programjaink, vagy amikor a 
nemzeti parkjainkban programot hirdetünk, és jönnek a családok, jönnek a gyerekek, 
olyan élményeket szereznek. A tanösvények kialakítása sok pénzbe kerül, ez igaz, de 
azok a tanösvények olyan szerepet töltenek be a környezetvédelem társadalmi 
erősítésében, a gyerekek környezet iránti elköteleződésének növelésében, amely 
gyakorlatilag pénzben nem kifizethető, hiszen ezek a gyerekek gyerekkorban 
elsajátítják, természetesnek veszik a környezetük iránt való szélesebb körű 
odafigyelést, és ők már úgy nőnek föl, hogy számukra ez természetes lesz. 
Fogalmazhatok úgy is: ez a generáció neveli az előtte lévő generációt, azaz a gyerekeink 
nevelnek bennünket arra, hogy hogyan legyünk érzékenyebbek, hogyan legyünk 
figyelmesebbek a környezetünk iránt. 

A kormány eddig 280 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott a 
mezőgazdaságifólia-hulladék szakszerű gyűjtéséhez. Miért fontos ez? Egy hosszú-
hosszú idő óta meg nem oldott kérdésre találtunk választ. Ennek keretén belül hazánk 
nagy részében a hulladék képződéséhez közeli területeken megvalósult a speciális 
gyűjtőkonténerek kihelyezése. Év végére a kihelyezett konténerek száma eléri a száz 
darabot. Ezzel az intézkedéssel sikerült egy olyan gyűjtési rendszert megteremteni, 
melynek segítségével a képződő fóliahulladékot az önkormányzatoknál és a 
mezőgazdasági termelőknél lehet leadni, és azokat egy korszerű technológia 
alkalmazásával hasznosítani is lehet. Mit jelent mindez? A bálásmadzagok, ezek a 
fóliák ma már nem a földek melletti erdősávokban kötnek ki, vagy nem elégetik őket 
veszélyes gázokat keletkeztetve, vagy elássák őket, hogy ne legyen a felszínen, hanem 
gyakorlatilag a körkörös gazdaság részévé lehet válni. Az új magyar találmány 
segítségével ezeket le lehet darálni, granulátumot készíteni belőle, és új műanyag 
ládákat, villanyóraszekrényeket, kukákat lehet belőle készíteni, vagy éppen 
munkapadlókat, amire az emberek ráállhatnak, lehet készíteni belőle, vagy a nagyon 
népszerű gyepszőnyeg vagy fűrács, amit le lehet rakni akár zöldparkolóhelyek 
készítésére. Tehát a hulladékból újrafelhasználható, a körkörös gazdaság részévé váló 
termékeket tudtunk alkalmazni. Ez egy fantasztikus produktuma az elmúlt egy 
esztendőnek. 

2021 őszén ökocímke-reklámkampány veszi kezdetét a közösségimédia-
oldalakon. Ennek keretében egy rövid reklámfilmen keresztül ismerhetik meg a 
fogyasztók az ökocímkés termékek előnyeit, ezáltal a környezettudatos vásárlás 
könnyebb lesz számukra. 

Novemberben „A környezettechnológia jelene és jövője” című szakmai 
konferencián a vállalatok részére bemutatásra kerülnek a jó gyakorlatok és az elérhető 
legjobb technológiák, fejlesztési lehetőségek, továbbá a következő uniós ciklus 
támogatási forrásai. 
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A környezeti kármentesítés területén terveink között szerepel az 
alulhasznosított barnamezős területek tényfeltárásának, valamint a beavatkozási 
tervek elkészítésének, adataik rendszerezésének megkezdése. A szennyezettség 
feltárása után kerülhet sor ezeknek a területeknek a megtisztítására, mely révén 
lehetőség adódik arra, hogy a jelenleg károsodott területek új fejlesztések helyéül 
szolgáljanak, és egyben a lakosság egészségének megóvása, a víz- és talajkészletünk jó 
állapotának megőrzése is megvalósuljon. 

Végtelenül fontos dologról beszélek, mert szeretnénk egy irányelvet átültetni a 
jövőben. Az irányelv pedig az, hogy ezen barnamezős területeket rekultiválás után ipari 
területekként lehessen majd fölhasználni. 

Hogy elsődlegesen ne a szántóföld legyen a beruházások helyszíne, hanem az 
ilyen területeket tudjuk újra aktiválni és ipari fejlesztési területekbe bevonni, hiszen, 
hadd mondjak egy elrémisztő számot a bizottság számára, a rendszerváltástól kezdve 
napjainkig most már több mint 1 millió hektár szántófölddel vagyunk kevesebben, az 
autópályák, az ipari parkok és természetesen a városok, települések fejlődése miatt. 

Tehát nagyon fontos az, hogy az élelmiszer-önellátottságunk fenntartása végett, 
a gazdaság fenntartása végett megőrizzük azt a korlátos jószágot, idézőjelbe téve, a 
termőföldet, amelyet szeretnénk megóvni az ipari fejlesztésektől, helyette viszont a 
barnamezős területeket tudjuk majd ajánlani. 

Befejeződött egy hároméves kármentesítési-technológiafejlesztési projekt első 
üteme is. A kormány 2,28 milliárd forintos támogatási összeget biztosított a ’20-’22-es 
időszakra vonatkozóan a klórozott alifás szénhidrogén okozta szennyeződések 
hatékony felszámolását biztosító kármentesítési technológia fejlesztésére. A projekt 
célja az, hogy a Magyarországon hasonló szennyezéssel érintett területek mentesítése 
és az egészségügyi környezeti kockázat csökkentése minimális idő alatt nagy 
hatékonysággal végrehajtható legyen. A projekt második szakaszában a sikeres 
laboreredmények alapján próbaüzem kezdődik a mátészalkai ipari park területén, 
tehát túl vagyunk egy mintaprojekten, amelyik kiváló eredménnyel zárul. 

A biológiai sokféleség egyezmény részes feleként, a nemzetközi 
kötelezettségünknek eleget téve, folyamatban van a 2030-ig szóló harmadik nemzeti 
biodiverzitás stratégia kidolgozása, amely átfogó keretet biztosít a hazai élővilág, a 
természeti erőforrások hosszú távú fennmaradásához, és meghatározza a 2030-ig 
elérendő célkitűzéseket. 

A stratégia célja, hogy a nemzeti sajátosságokat figyelembe véve, valamint a 
nemzetközi és európai uniós kötelezettségekhez igazodva kezelje a SWOT-elemzés 
során feltárt problémákat, továbbá hogy a kellő hangsúllyal érvényesüljenek benne 
hazánk főbb környezeti, társadalmi, gazdasági, valamint a biológiai sokféleség 
szempontjából legfontosabb ágazatoknak a saját kérdései. 

2019-ben 12,3 milliárd forint forrás biztosításával elindult a génmegőrzési 
stratégia, azaz a génmegőrző intézmények fejlesztésének és kiemelt programjainak öt 
éven át tartó támogatása. A stratégia keretében ’21-ben 696,6 millió forintot 
fordítottunk ennek a végrehajtására.  

Habár a járványhelyzet és az annak következményeként szükséges 
forrásátcsoportosításokat fennakadásokat eredményeztek a stratégia végrehajtásában 
és a fejlesztések megvalósításában, elkötelezettséggel mégiscsak sikerült biztosítani a 
felbecsülhetetlen értékű genetikai anyagok megőrzését, így egyetlen értékes genetikai 
erőforrás sem került veszélybe.  

Végtelen büszkeség számunkra, hogy a génmegőrzésnek ilyen sikere van, hiszen 
az a génbank, amit működtetünk és üzemeltetünk, a világon a hatodik legnagyobb, és 
azért Magyarország nem a hatodik legnagyobb ország a világon. De az a Kárpát-
medencében kialakult genetikai sokszínűség, az a biodiverzitás, ami nálunk van, és az 
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a felelős génmegőrzési munka, amelyet a szakembereink végeznek, méltán tesznek 
bennünket a világ térképére úgy, hogy valóban a hatodik legnagyobb génmegőrző 
állománnyal rendelkezünk. 

Továbbra is megőriztük a magyar mezőgazdaság GMO-mentességét, és ezáltal 
teljesítettük az Alaptörvényben rögzített célkitűzést, ezzel is biztosítva környezetünk és 
saját magunk biztonságát.  

Magyarország GMO-mentes politikájának hatására egyre több GMO-mentesen 
jelölt termék jelenik meg az áruházak polcain. Annak érdekében ugyanakkor, hogy 
ezen termékek közös arculattal jelenjenek meg, 2020 őszén új, „GMO-mentes 
termelésből” élelmiszervédjegyet jelentettünk be a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
felé, és új arculati kézikönyvet is készítettünk, hogy a vásárlók minél inkább tisztában 
legyenek ennek a jelentőségével. 

Jelentős magyar sikernek tekinthető, hogy a biológiai sokféleség egyezmény 
végrehajtását támogató testület harmadik nemzetközi ülése keretében 2021 nyarán az 
egyezmény titkársága a 2020-’30-as időszakra vonatkozó nemzetközi GMO-stratégia 
kidolgozásáért felelős munkacsoport társelnökének választotta tárcánk szakértőjét, a 
biológiai bizottságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv nemzeti kapcsolattartóját.  

Magyarország 1985 óta részes fele a veszélyeztetett vadon élő állat- és 
növényfajok nemzeti kereskedelméről szóló egyezménynek, vagy más néven a CITES-
nek. Ennek előírásait következetesen végrehajtjuk. Hazánknak, földrajzi fekvésünkből 
adódóan, kiemelkedő szerepe van a forgalom ellenőrzésében, hiszen rajtunk keresztül 
vezet az egyik legjelentősebb szárazföldi szállítási útvonal, az úgynevezett balkáni 
útvonal, ami Afrikát, Nyugat-Ázsiát és a Balkánt összeköti a nyugati és észak-európai 
felvevőpiacokkal. Ha a külső határainkon egy illegális szállítmány bejut, az onnantól 
gyakorlatilag akadálytalanul juthat el az Unió többi államába, éppen ezért óriási a 
felelősségünk ezek kiszűrésében és a jogellenes tevékenységek felderítésében . 

2021-ben az Országos Rendőr-főkapitányság, a Készenléti Rendőrség Nemzeti 
Nyomozó Iroda és az Agrárminisztérium kezdeményezésére létrejött a nemzeti 
környezetbiztonsági munkacsoport, melynek célja a természeti értékek és természeti 
területek védelmével, a biodiverzitás megőrzésével kapcsolatos jogszabályok érvényre 
juttatásának hatékonyabbá tétele, a veszélyeztetett növény- és állatfajok jogellenes 
kereskedelmének megakadályozása, valamint a szakigazgatási és rendvédelmi szervek 
munkájának a támogatása.  

A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok kereskedelméről szóló 
egyezmény hazai honlapja, a cites.hu az év végéig megújul, átláthatóbbá és 
felhasználóbaráttá válik. A kétnyelvű honlapon új funkcióként megtalálható egy olyan 
felület, ahol az érdeklődők egy gombnyomással alapvető információkhoz juthatnak a 
CITES hatálya alá tartozó fajokkal kapcsolatosan. A fajkereső felületén a fajok magyar, 
angol és a tudományos, természetesen a latin neve kereshető. 

És szeretnék egy világszenzációról is beszámolni önöknek, és remélem, kellő 
örömmel fogja önöket is eltölteni az alábbi hír: az ötoldalú, a Mura-Dráva-Duna 
bioszféra-rezervátum kijelölése időszerűvé tette a tájvédelmi körzetként már korábban 
is országos szintű védelemre tervezett Kerka menti területek megfelelő 
természetvédelmi státuszának biztosítását. Ennek érdekében a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park Igazgatósága a Zala Megyei Önkormányzattal közösen indítványozta egy 
felülvizsgált, aktualizált terület tájvédelmi körzetként történő védetté nyilvánítását. A 
védetté nyilvánítás alapvető célja a természeti adottságok és az azzal összhangban álló 
hagyományos tájhasználat és gazdálkodás nyomán a Kerka mentén kialakult 
tájkarakter megőrzése, fenntartása. A tájvédelmi körzet létesítése elősegíti a Kerka 
mint a természetes állapotú vízfolyások jellemzőit még magán hordozó egyik 
legjelentősebb ártéri és egyéb vizes élőhelyek természetközeli állapotának fenntartását.  
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A nemzeti park igazgatóság, együttműködve a minisztérium szakfőosztályával, 
elkészítette a jogszabályban előírt területi szintű egyeztetésre alkalmas védetté 
nyilvánítási javaslatot és a természetvédelmi kezelési terv dokumentációt. A védetté 
nyilvánítási eljárás részeként a területi szintű egyeztetés az érintettek széles körű 
bevonásával éppen most, októberben kezdődik meg.  

2021. szeptember 15-én létrejött az ötoldalú, Mura-Dráva-Duna bioszféra-
rezervátum, miután az UNESCO nemzetközi koordinációs bizottsága jóváhagyta 
Ausztria, Horvátország, Magyarország, Szerbia és Szlovénia közös nevezését.  

Eredetileg a Magyarország és Horvátország részvételével 2012-ben megalakított 
Mura-Dráva-Duna határon átnyúló bioszféra-rezervátum jelenleg összesen 943 ezer 
hektáron terül el, amelyből hazánkban 330 ezer hektárnyi terület található.  

Az ötoldalú bioszféra-rezervátum új világrekord, mivel a jelenlegi 727 bioszféra-
rezervátum közül ez az egyetlen, amely öt ország együttműködésével jött létre. Ha 
belegondolunk, hogy 50 éve vannak ilyen rezervátumok, és 50 év alatt egyszer sem 
sikerült, hogy 5 ország részvételével alkossunk ekkora határokon átnyúló bioszféra-
rezervátumot, innen is szeretnék gratulálni és köszönetet mondani mind a magyar 
szakembereknek, mind a másik négy ország együttműködő partnereinek. 

2021-ben 82 Natura 2000-es területre vonatkozó fenntartási terv jóváhagyása 
történt meg. Jelenleg 525 Natura 2000 területből 470 esetén áll rendelkezésre 
elfogadott fenntartási terv. Ez azt jelenti, hogy a készültségük 89 százalékos. A 
különleges természetmegőrzési területek esetén a fennmaradó tervek többségének 
szakmai bizottsággal történő egyeztetése és államtitkári elfogadása 2021. december 31-
ig tervezett. A különleges madárvédelmi területekre vonatkozó fenntartási tervek 
összeállítása 2021-ben fejeződik be, elfogadásuk ’22-ben várható. Továbbra is számos 
LIFE-projekt valósul meg Magyarországon a korábbiakban kezdődött integrált, illetve 
hagyományos projektek mellett. ’21-ben két új, hazánkat is érintő nyertes LIFE-projekt 
indulhat el: az egyik a tíz megyei jogú várost bevonó, levegőtisztasággal kapcsolatos, a 
másik pedig egy gyepkezelési stratégia, amely mindegyik szintén óriási jelentőséggel 
bír. 

Megkezdtük az egyes Natura 2000-es területek területspecifikus céljainak 
felújítását és az eddiginél részletesebb kidolgozását. ’21-ben ennek keretében 99 
Natura 2000 területre készülnek el az úgynevezett céldokumentumok, amelyek a 
természetvédelmi kezelői és a hatósági munkát is segítik majd. 2021 folyamán szakmai 
útmutatót is készítünk a további céldokumentumok összeállításához, amelyek 
segítségével 2024-ig tervezzük elkészíteni az összes Natura 2000 területre a részletes 
célokat meghatározó dokumentumokat. 

A kormány döntése nyomán a ’21-27 közötti pénzügyi időszakra történő 
felkészülés részeként az Agrárminisztérium és a nemzeti park igazgatóságok 22 
természetvédelmi fejlesztés előkészítését kezdték meg, melyek együttes forrásigénye 
meghaladja az 1 milliárd forintot. Ezen előkészítő projektcsomag részeként az 
Agrárminisztérium két kiemelt előkészítésű projektet indított el, melyek egyrészt az 
ökoszisztémaszolgáltatás-alapú zöldinfrastruktúra-fejlesztéseinek stratégiai 
tervezését, másrészt az állami természetvédelem információs rendszerének 
megújítását és továbbfejlesztését célozzák meg, együttesen mintegy 100 millió forint 
forráskerettel. 

Hölgyem és Uraim! Néhány percben igyekeztem mindazon munkáról egy 
sűrítményt, egy összegzést nyújtani önök számára, amely a minisztériumban folyik. 
Látszik az, hogy mindazok az aggályok, amelyeket felvetettek oly sokszor, hogy egy 
minisztériumban van a környezetvédelmi ügyekkel kapcsolatos kérdéskör és az 
agrárkérdéskörök, látszik, hogy mennyire sikerült egy zöldminisztériumot létrehozni. 
Sikerült úgy integrálni a feladatokat, amellyel a gazdák zöld iránti érzékenységét tudjuk 
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növelni, tudunk olyan közös programokat indítani, amelyekbe szervesen tudjuk 
integrálni a gazdai társadalmat, azokat, akik nap mint nap kint vannak a földeken, és 
ők azok, akik leginkább kitettek az időjárás, az éghajlat változásainak. De azt kell 
mondjam önöknek, hogy a minisztériumi integráció úgy tudott sikeres lenni, hogy 
konkrét, kézzelfogható gyakorlati eredményekben tud megnyilvánulni. Ezekről 
igyekeztem önöknek számot adni az elmúlt percekben. Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr, az összefoglalót és a tájékoztatót. 

Akkor megkérdezem a bizottság tagjait először, hogy ki kíván szólni, kérdezni. 
(Jelzésre:) Nunkovics alelnök úr, parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások 

NUNKOVICS TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök 
asszony. Üdvözlöm miniszter urat és a minisztérium többi dolgozóját. Megmondom 
őszintén, hogy amikor miniszter urat hallgatjuk minden évben, akkor én örülök neki, 
hogy sok pozitívumról tud beszámolni, és tényleg azt kell mondanom, hogy vannak 
ezek között olyan dolgok, amelyek igazán előrelépések. A tanösvények fontosságával 
abszolút egyetértek. A műanyag-újrahasznosítás a mezőgazdaságban egy nagyon-
nagyon fontos téma, és az, hogy ebben egy magyar innováció tudott segíteni, még 
inkább az mondom, hogy dicséretre méltó. A génmegőrzés területét korábban Magyar 
Zoltán képviselőtársammal nagyon fontos területnek tartottuk, és örülünk annak, hogy 
egy ilyen nagy állománnyal rendelkezik ma Magyarország, hiszen a biodiverzitás 
szempontjából ez egy elengedhetetlen kérdés, és azért a korábbi években voltak itt 
sajnos rossz tapasztalatok, de örülünk, hogy ezek szerint akkor ezeket sikerült egy jó 
mederbe tenni. 

Viszont vannak olyan területek, amelyekről miniszter úr keveset vagy nem 
igazán beszélt, és a mezőgazdaság és zöldpolitika szempontjából nagyon-nagyon 
fontosak. Az, hogy mennyire zöldült ki a minisztérium - ebben is látok azért 
előrelépést, de azért még mindig nagyon furcsa, mondjuk, az agrárminisztert a 
levegőminőségről hallani beszélni, ezt azért megmondom őszintén, de hát most nekünk 
ez a feladat jutott, illetve leginkább önnek ez a feladat jutott. 

Én azért remélem, hogy a jövőben majd lesz egy olyan életképes modell, amikor, 
mondjuk, a vízgazdálkodás, a levegőminőség, a kutatás-fejlesztés és a hozzá 
kapcsolódó innováció, akár a fűtéskorszerűsítés majd egy minisztérium alá tartozhat, 
talán akkor még hatékonyabb tud majd lenni ez a dolog. 

Arról kérdezném miniszter urat, ha már a levegőszennyezettség egyébként szóba 
került, és a „Fűts okosan!” program is, amely nyilván egy nagyon jó kezdeményezés, 
mert itt tudjuk azt is, és azt is el kell ismerni, hogy sok esetben, nagyon sok esetben 
anyagi vonzata van annak, hogy az emberek nem tudnak a megfelelő módon vagy akár 
környezetkímélő módon fűteni. Az ön előtt két órával ezelőtt itt tartózkodó Steiner 
Attila államtitkár úr azért számolt be szintén pozitív dolgokról, hogy milyen tervei 
vannak a kormánynak ezen a területen a fűtéskorszerűsítés területén. Nyilván ennek 
az eredményeit majd pár év múlva lehet látni. De azért jó tudni, hogy van ebben 
gondolkodás. 

Viszont az avarégetés és a hulladékégetés problémája, azt gondolom, hogy még 
a mai napig nagyon súlyosan fennáll. Itt történt az első esetben egy időpontkitolás, 
amikortól ezt mégis lehet folytatni a mai napig, és azért látjuk, hogy akár a kisebb 
településeken ez nyilván meg is történik, én is szembesülök ezzel nap mint nap. Azért 
ez nem egy környezetkímélő módszer annak ellenére, hogy azért tudjuk, hogy vannak 
olyan módszerek az avar hasznosítására, ami környezetkímélő és egyébként 
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mindenkinek, még a kis gazdának is egyébként hasznára válna. Sajnos nem sikerült az 
elmúlt években, hogy is mondjam, ezekre akár programokat építeni, vagy 
figyelemfelhívó akciókban ezeket felszámolni, pedig azt gondolom, hogy ennek talán 
van realitása. 

A zajvédelmi szabályozás felülvizsgálatának örülök. Én egy olyan megjegyzést 
szeretnék tenni, és remélem, hogy megfogadják, hogy a korábbi beruházásoknál is 
vegyék ezt figyelembe. Csak hogy egy példát említsek. Az én választókerületemben, 
Esztergom-Kertvárosban a 117-es és az 1117-es út kereszteződésénél van egy lakótelep, 
ezt Szalézi útnak hívják hivatalosan, és amikor ez az úgynevezett Suzuki-út megépült, 
az ott élők ígéretet kaptak arra, hogy zajvédő falat is fel fognak húzni. Ez a mai napig 
nem történt meg, pedig a forgalom elég erős. Tehát én azt kérném, hogy esetleg a 
korábbi ilyen beruházásokat is, ahol kellett volna zajvédő falat építeni, vizsgálják felül 
majd ezekben az esetekben. 

A barna- és zöldmezős beruházások. Szerintem akik itt ülnek ebben a 
bizottságban, nyilván mindannyian azt szeretnék, hogy minél több barnamezős 
beruházás valósulhatna meg, és az egykori ipari, gyári telepek megfelelő módon 
lennének hasznosítva. Az azonban nagyon elszomorító, hogy megtörténhet 
Magyarországon olyan, és erre hatósági engedélyt is kapnak, hogy zöldmezős 
beruházások történjenek meg, tehát ipari jellegű zöldmezős beruházások, ami 
szerintem majdnem elfogadhatatlan. Vannak olyan stratégiai helyzetek, amikor ezt el 
tudom fogadni, de ez mondjuk, az esetek 1 százalékában van így. De az a kettősség 
pedig, hogy, mondjuk, olyan helyekre terveznek napelemet, amely egy zöldmezős 
beruházás lenne, ilyenkor nem tudom, hogy hogyan álljak hozzá, hogy most akkor 
örüljek neki, vagy ne örüljek neki, mert nyilván a kettő együtt azért nehezen 
kivitelezhető, és az egyik szeme sír ilyenkor az embernek, a másik szeme nyilván nevet. 

Talajvédelem. Nagyon fontos az, hogy mi történik a közeljövőben. Tudom, hogy 
még a mai napig nem született nagyon nagy tudományos áttörés abban, hogy a 
vegyszereket mivel lehetne a leginkább megfelelő módon kiváltani. 

Nincsenek meg a helyettesítő szerek, vagy legalábbis nem minden esetben 
vannak meg a helyettesítő szerek. Ezt egyféleképpen lehet kivédeni, ha az 
ökogazdálkodást minél szélesebb körben megpróbáljuk elterjeszteni. Igen ám, de az 
ökogazdálkodás nem egy olcsó dolog, ráadásul az onnan származó termékek sem azok, 
amelyeket a polcokról az átlag magyar vásárló elsőként venne le a boltokban.  

Hogyan lehet ezt kivédeni a legjobban? Úgy, hogy a klaszteresedést 
megpróbáljuk elősegíteni, és ez egy nagyon régi hiányossága a magyar gazdaságnak, én 
azt gondolom. Amikor a ’20-’30-as években mondjuk a Hangya szövetkezeteket 
mintaként tekintették a dán gazdaságok, és mára ebből tényleg szinte semmi nem 
maradt, a dánok meg úgy továbbfejlesztették, hogy világvezetők ebben a gazdasági 
formában, és látjuk azt, hogy olyan termékeket tudnak előállítani a kisgazdák 
szövetkezésével, amelyek már tényleg meghódították a világot, és itt elég csak, 
mondjuk, a tejtermékekre gondolnunk énszerintem. Van-e erre elképzelése a 
minisztériumnak, hogy hogyan segítse elő még inkább ezt a folyamatot, hogy hogyan 
tudnak szerveződni a kisgazdálkodást végzők, vagy akár a közepes gazdaságokkal 
rendelkezők? Azt gondolom, ez egyébként a biogazdálkodást is elő tudná segíteni. 

És a vízmegtartás és az öntözés: azt gondolom, ez egy olyan terület, amely, 
figyelembe véve azt, hogy milyen klímakihívások előtt állunk, az egyik legfontosabb 
dolog Magyarország szempontjából, hazánk szempontjából és egyébként az egész 
Kárpát-medence szempontjából, hogy meg tudjuk-e tartani a vizeinket. Tehát ma 
sajnos azokat a lesújtó adatokat kell látnunk, hogy több víz folyik el Magyarországról, 
mint amennyi csapadék érkezik, és ez hosszú távon óriási katasztrófához vezethet. 
Nyilván az öntözés erre még rátehet egy lapáttal, ha ezt nem megfelelő módon kezeljük. 
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Azt látjuk, hogy az öntözés még nem terjedt el olyan szinten, ahogy ezt a minisztérium, 
mondjuk, tervezte két-három évvel ezelőtt, vagy akár csak egy évvel ezelőtt, de ha 
egyszer ezt a csapot kinyitottuk, márpedig kinyitottuk, akkor azzal is számolni kell, 
hogy ennek a kettőnek együtt milyen következményei lehetnek.  

És ha még nem terjedt el ilyen szinten az öntözéses gazdálkodás, akkor még 
most kell a megelőző lépéseket megtenni ahhoz, hogy egyébként a vizeinket meg tudjuk 
tartani. Erre milyen tervei vannak a tárcának? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván szólni. 

(Jelzésre:) Varga képviselő úr, parancsoljon! 
 
VARGA GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Tisztelt 

Miniszter Úr! Szeretnék gratulálni az előző évhez képest a beszámolóhoz, a 
munkatársakhoz és az egész Agrárminisztérium tevékenységéhez.  

Azt gondolom, hogy az ellenzéki képviselőtársam által elmondottak is inkább 
bennünket erősítettek, mint ellenünk beszéltek, illetve hogy ellenünk fogalmaztak 
volna meg olyan pontokat, amelyek kritizálóak lettek volna. Én azt gondolom, hogy az 
a beszámoló, amelyet elmondott és bemutatott nekünk a miniszter úr, az az elmúlt év 
olyan sikeres programjait mutatta be, mint például a települési fásítási programoktól 
kezdve a hulladék-újrahasznosításig, ami az én körzetemben egyébként kiemelten 
fontos, hiszen rendkívül sok takarófólia- és fóliamaradvány volt az elmúlt években. 
Ezzel megküzdöttünk az évek során, hogy hova is tehessük el és hova helyezhessük el 
ezeket a fóliákat. Megmondom őszintén, engem mindig zavart, hogy ez egy átlagos 
kommunális hulladéklerakóba került általában. Ez a nemesvámosi innováció egy óriási 
dolog szerintem, ezt csak üdvözölni tudom, és remélem, hogy az összes kiadott fólia 
tonnamennyiségét viszontlátjuk majd a nemesvámosi vagy hasonló típusú 
újrahasznosításokban, és akkor ténylegesen nem elégetésre, eltemetésre vagy más 
egyéb helyre kerülnek ezek a fóliamaradékok. 

Szeretnék hallani a miniszter úrtól, ami szerintem egy óriási lehetőség, a drónok 
használatával kapcsolatban, hogy a dróntörvényt a mezőgazdaságban sikerül-e 
előkészíteni, sikerül-e valamilyen szinten előrelépni, és a precíziós gazdálkodásról is 
hallanék pár mondatot, mert én azt gondolom, hogy a gazdák, megmondom őszintén, 
óriási lelkesedéssel gondolnak a jövőre, hiszen a kormány olyan vidékfejlesztési 
programot hirdetett meg, amely kapcsán érzik azt, hogy lehetőségeik lesznek az 
elkövetkezendő években. Várjuk ezeket a programokat. 

Ugyanakkor, megmondom őszintén, hogy az elmúlt héten többször telefonáltak 
gazdák, és bizonyára a minisztérium is foglalkozik ezzel, hiszen sokkal nagyobb, 
globálisabb problémát vetít előre jelen pillanatban az, hogy a mezőgazdaságban is 
korszerűsödnek a különböző traktorok és erőgépek, az Euro 5-ös, illetve 6-os motorok 
megjelentek, és ezzel az AdBlue-adalékok használata is felszínre került. Ebből jelen 
pillanatban hiány van, és vannak különböző innovatív megoldások ennek a 
kikapcsolására, de akkor tulajdonképpen semmilyen értelmet nem ért el.  

Én azt gondolom, hogy Magyarország kormánya, illetve az Agrárminisztérium 
bizonyára foglalkozik ennek a lehetséges megoldásával, és én úgy gondolom, hogy ezt 
kellőképpen kell kommunikálni a gazdák felé is, mert az őszi munkák, illetve a 
betakarítás elkezdődött, és azt gondolom, hogy óriási probléma lenne, ha mi ebben 
nem tudnánk segíteni a gazdáknak. Még egyszer gratulálok a minisztériumnak és 
magának a miniszter úrnak is! Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, ki kíván még szólni. (Nincs ilyen jelzés.) 
Ha nem, akkor szeretném átadni a levezetést Bencsik alelnök úrnak, hogy én is 
szólhassak. 

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

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Elnök asszonyé a szó! 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm szépen. Miniszter úr beszámolójából 

világosan látszik, hogy nagyon-nagyon sok területen konkrét programokat valósítottak 
meg, forrásokat is tudtak hozzá találni, és ez azért mind-mind előrelépés a környezet- 
és természetvédelem területén, vagy a természeti értékeink megóvása érdekében. 

Szeretném azzal kezdeni, hogy azért ön is tapasztalja, hogy elég gyakran 
felszólalok, megszólalok, és kritizálom a kormány környezetpolitikáját. Szeretném azt 
mondani, hogy ez elsősorban nem önnek és az ön minisztériumának szól, mert 
tökéletesen tisztában vagyok azzal, hogy önöknek is nagyon kemény korlátaik vannak, 
és ezek a korlátok sokszor jól láthatóak a rövid távú vagy az erősebb gazdasági érdekek 
és a környezeti-természetvédelmi érdekek ütközéséből kifolyólag, és tudok példákat is 
hozni. Itt van például a napelemparkoknak a helyzete: nagyon sokszor azt látjuk, ahogy 
megyünk az országban, hogy a zöldfelületeken vagy például értékes mezőgazdasági 
területeken hatalmas napelemparkokat látunk. Vagy korábbról hasonló példa, hogy 
nagyon sok helyen zöldmezős beruházás valósult meg, amikor arra más szempontból 
lett volna szükség. Ez ezzel függ össze. 

Én szeretnék gratulálni a minisztérium munkatársainak. Azt érzékeljük, vagy az 
azért kitapintható, látható, hogy a minisztériumban dolgozó munkatársak tényleg 
nagyon elkötelezettek, elhivatottak, és mindent megtesznek azért, hogy ezeken a 
területeken előbbre lépjünk.  

Ön a beszámolóját a klímaügyekkel kezdte, és én is ezzel szeretném folytatni a 
hozzászólásomat. Valóban, az éghajlatváltozás gyorsulása talán az önök minisztériuma 
előtt álló legnagyobb kihívás minden vonatkozásban, egyrészt akár a mezőgazdaságot 
nézzük, akár a zöldfelületet természeti oldalról. A mezőgazdaság oldaláról nyilván 
azért, amit ön is elmondott, hogy a mezőgazdaság mennyire érzékenyen reagál a 
szélsőséges időjárási viszonyokra, hol sok a víz, hol kevés a víz, és ez bizony meglátszik 
a terméseredményeken, aminek árfelhajtó hatása van, és máris ott vagyunk az 
embereknél, akik azt látják, hogy az élelmiszer rettentően drágul.  

Tehát ehhez kapcsolódva a mezőgazdaság oldaláról azt szeretném kérdezni, 
hogy hogyan készül a minisztérium a mezőgazdaság területén valamilyen váltásra. Itt 
az alkalmazkodási feladatokra gondolok, hogy az éghajlatváltozás gyorsulását valahogy 
jobban el tudja viselni az agrárium. 

Megjegyzem, hogy én nem hiszek abban, hogy majd itt ezt a problémát 
öntözéssel kezelni tudjuk. Azért nem hiszem, mert most is úgy tudom, hogy a 
mezőgazdasági területeknek csak egy nagyon kevés százalékát tudjuk öntözni, és 
hogyha itt mindenféle beruházásokat megvalósítunk, ez akkor sem lesz egy nagyon 
nagy arány. Viszont az öntözés sokféle más problémát is okozhat, hogy egyik területről 
elvisszük a vizet máshová, vagy esetleg ilyen hatalmas infrastruktúrákat kell, mondjuk, 
termőterületeken átvezetni. Tehát nem nagyon gondolom, hogy ez majd az igazi 
megoldás lenne. Itt például két kérdés, hogy hogyan tud például a mezőgazdaság 
megbirkózni majd ilyen talajtakarásos módszerekkel. Ez az egyik fele. 

A másik fele ennek a zöldfelületek, a nyelők helyzete. Azt is tudjuk, hogy a 
mezőgazdaság szén-dioxid-kibocsátó. Amikor együtt kezeljük, hogy most erdők, 
kibocsátás, itt már azért billen, és az erdeink már nem tudják elnyelni igazából a szén-
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dioxid-kibocsátást. Tehát ez egy kicsit általános kérdés ehhez kapcsolódóan, hogy 
hogyan tud a tárca javítani azon a helyzeten, hogy a nyelőkapacitásaink ne romoljanak, 
illetve javuljanak. Nem egyszerű, az biztos. 

Szeretném megkérdezni a génmódosítással kapcsolatban, hogy mi a miniszter 
úr álláspontja az új génmódosítási technológiákkal létrehozott szervezetek 
szabályozásával kapcsolatban. Itt csak jelzem, hogy az LMP-nek továbbra is az az 
álláspontja, hogy fenn kell tartani a jelenlegi GMO-szabályozást, és tudom, hogy 
nagyon-nagyon sok civil szervezet ezen az állásponton van. 

Konkrét kérdés, említette miniszter úr, hogy az NKP már járt az Országos 
Környezetvédelmi Tanács előtt, illetve most már a harmadik nemzeti biodiverzitás-
stratégiát is több körben megvitatták. Körülbelül mikor fog az Országgyűlés elé kerülni 
az NKP, mármint az ötödik NKP és a harmadik nemzeti biodiverzitás stratégia? 

A nemzeti biodiverzitás stratégiával kapcsolatban muszáj azt elmondanom, 
hogy én úgy érzékelem, vagy úgy érzékeljük, hogy ez a közbeszédben, a politikában 
méltatlanul kevés figyelmet kap. Tehát ha belegondolunk, akkor az éghajlatváltozás és 
a biodiverzitás drasztikus csökkenése, úgy általában leginkább ez a nagyon két komoly 
kihívás a környezetpolitika előtt és előttünk. Én azért azt is megkérdezném miniszter 
úrtól, hogy foglalkoznak-e azzal, hogy hogyan lehetne azért a biodiverzitás fontosságát 
jobban a közbeszédbe bevinni, hogy egy részben az emberek és a politika is erről többet 
tudjon, és sokkal jobban köteleződjenek el mellette. 

Amit még megkérdeznék, az az, hogy igen, én örülök a barnamezős területek 
regisztrációjának, illetve hogy minél többet meg akarunk róla tudni, csakhogy ezt 
valamilyen sokkal, de sokkal gyorsabb ütemben kellene, mert egyrészt a feltárás… De 
ezek már nagyon-nagyon régi feladatok, kötelezettségek, és ezekre források kellenek. 

Még egy utolsó, ez az NKP-hoz is kapcsolódik. Most jó, mondjuk, az NKP 
netalántán jövő év elejétől életbe lép, na de a jövő évi költségvetést már idén elfogadtuk. 
Hogyan lehet a megfelelő forrásokat biztosítani majd arra, hogy az ötödik NKP meg a 
harmadik nemzeti biodiverzitás-stratégia megvalósulása elkezdődjön, honnan lesznek 
erre források? Köszönöm szépen. 

 
(Az ülés vezetését Schmuck Erzsébet, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Köszönöm szépen. Kérdezem még a képviselőtársaimat, kívánnak-e kérdezni. (Nincs 
jelzés.) Nem. Akkor megadom miniszter úrnak a válaszadási lehetőséget. Köszönöm. 

Dr. Nagy István válasza 

DR. NAGY ISTVÁN agrárminiszter: Köszönöm szépen. Kezdeném alelnök úrral. 
Mindazokat a hiányzó részeket, amelyeket felsorolt, és furcsa az én számból hallgatni 
ilyeneket, és hogy majd egy másik minisztériumba kerül, bevallom önnek, mi is azon 
dolgozunk, hogy egy minisztériumba kerüljön, pontosan azok a hiányzó részek, mert 
ahhoz, hogy egy integrált gazdálkodást tudjunk folytatni, hogy a döntéseinknek a 
szinergiás hatásait ki tudjuk használni, bizony a hiányzó részek szükségesek. De ahhoz, 
hogy ez megalapozottan, hatékonyan tudjon működni… Tehát gondolataink, terveink 
nekünk is vannak. 

Avarégetés. Tegyük egyszer és mindenkorra tisztába: országos tilalom van. 
Tehát az a rendelet, ami rajtam múlik, ami a minisztériumon múlik, országosan tiltja 
az avarégetést. Az önkormányzatok adhatnak felmentést. Tehát mi bevezettük, pont a 
Covid idejére esett sajnos ennek a bevezetése, ahol az emberek fölháborodtak, hogy 
nem tudják elvinni, nem akarnak emberekkel találkozni, veszélyeztetve érzik magukat, 
és tegyük lehetővé ennek a hatásait. Nagyon komoly társadalmi felzúdulás volt ellene 
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ennek. A Covid elmúltával, amikor ennek a rendelete kivezetésre került, akkor úgy 
döntöttünk, hogy adjuk meg önkormányzati hatáskörbe, hiszen a helyi civil szervezetek 
érdekérvényesítő képessége majd el tudja rendezni ezt a kérdést. Ha ez fontos kérdés, 
az ott élők számára fontos kérdés, akkor van olyan összefogási lehetőség, olyan civil 
mozgalmi lehetőség, amelyben teret lehet nyitni. Országosan tilos. 

Minden segítséget megadunk az avar megfelelő kezelésére. Ha nézik azt a 
komposztálási programunkat, amelyet minden iskolába viszünk, hogy hogyan kell 
komposztálni, gyakorlati tapasztalatokat adunk át a gyerekeknek, kiadványokat 
jelentetünk meg, én magam is több olyan iskolában voltam, ahol ilyen berendezéseket 
adtunk át, sőt már kiszedtünk, van olyan, amiből komposztot nyertünk, amibe ültettük 
aztán az iskolakertben az újabb növényeket, tehát a teljes körforgás megvalósítását 
tudtuk lehetővé tenni. Tehát mi nagyon hatékonyan és erőteljesen dolgozunk azon, 
hogy minden ember számára világos legyen: az avarégetés nem trendi, az avarégetés 
bűn. Ezt kell minél hatékonyabban a társadalom legszélesebb körébe elvinni és átvinni. 
Azt gondolom, hogy kell hogy legyen a helyi önkormányzatban olyan erő, hogy ellen 
tudjon állni, és arra tudjon hivatkozni, hogy országosan tilos ezt a tevékenységet 
folytatni. 

A hulladékégetés meg ezzel paralel, hogy az teljességgel tarthatatlan. 
Remélem, hogy Steiner Attila államtitkár úr, ha itt a klímacélokról beszélt 

önöknek is, fölvázolt néhány olyan kérdéskört, hogy szociális alapon fűtési 
támogatásokat hogyan fog tudni strukturálni a klímafejlesztésben vagy a 
klímapolitikában majd a kormányzat, hogyan tudjuk kiváltani gyakorlatilag, hogy 
bizonyos területeken, ahol a szociális rászorultság miatt történnek hulladékégetések, 
hogy azt teljesen ki lehessen vezetni a rendszerből. 

Nem véletlen, hogy a „Fűts okosan!” című programunkban, amelyet a szociális 
tűzifaprogramban az állami erdészetek biztosítanak mintegy 5 milliárd forint értékben, 
előrébb hoztuk a határidőket, hogy tudjon kiszáradni a fa, hogy helyes technológiát 
tudjanak alkalmazni, ne nedves fával kelljen fűteni az embereknek. Beszélünk 
mindenféle formában és hívjuk fel a lakosság figyelmét arra, hogy néha csak 
odafigyeléssel is mennyivel kevesebb káros anyagot tudunk a levegőbe juttatni. Tehát 
érdemes odafigyelni erre. Én nagyon remélem, hogy ahogy az idő telik, egyre inkább 
jut el az emberekig is az a lehetőség, hogy szégyellni fogja meggyújtani az avart a 
szomszéd miatt, a szomszéd lesz olyan bátor, hogy szól a szomszédjának, hogy ez 
helytelen, ne tedd, és egyre többször jönnek majd rá arra, hogy egyébként a kert 
sarkában egy kis komposztáló telepen egy kis gilisztával valami csodálatosan újra lehet 
hasznosítani ezeket az avarokat, és csodálatos termőföldet lehet varázsolni belőle. Ezt 
az élményt nem érdemes kihagyni senkinek. 

Köszönöm szépen a zajvédő fallal kapcsolatos fölvetését is. Államtitkár úrral 
egyeztettük menet közben, hogy a kormányhivatal illetékes szakembereit kiküldjük, 
hogy mérjék be a zajt, nézzék meg, vizsgálják meg, és aztán a kellő intézkedéseket 
hozzák meg a lakosság védelme érdekében.  

A napelemparkkal kapcsolatosan szeretnék néhány gondolatot mondani. Van 
egy olyan szabályozás, már sikerült életbe léptetnünk, hogy 14 aranykorona feletti 
területeken nem lehet napelemparkot létesíteni, tehát ez is a termőföld minőségi 
védelme. De mondok egy sokkal jobb hírt: fejlesztettek egy olyan technológiát, amely 
azt mutatja, hogy nem direkt a termőföldre állítjuk fel a napelemparkot, hanem 2,5 
méteres magasságba állítjuk föl. Ez lehetővé teszi az, hogy nem is kell kivonni a 
termőföldet a termőföld kategóriából, mert alatta művelhetővé válik. Tehát 
gyakorlatilag, amikor a 20 éves élettartama elérkezik ezeknek a napelemparkoknak, el 
lehet takarítani onnan, és másnaptól hagyományos gazdálkodást lehet folytatni alatta. 
Tehát meg tudjuk őrizni a talaj mikroorganizmus-szintjét, tudunk alatta birkákat 
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legeltetni, meg tudjuk az egész talajt termőképes állapotban tartani. Ez egy örök 
dilemma Magyarország számára is, hogy hova helyezzük el a napelemparkot - a 
napelempark létesítésének vannak alapvető követelményei - , hova tudjuk betáplálni, 
mert az Magyarország számára is előírás, hogy a megtermelt energiának bizonyos 
százalékát megújuló energiából kell előteremteni. Azért érdekes a dolog, mert adjuk az 
egyik kezünket, azt mondjuk, akkor napelempark, és közben, ha megvizsgáljuk, 
teljesen igazuk van, hogy mennyi kárt okozunk a másik oldalon. És erről is beszélni 
kell, hogy akkor ez mennyire megújuló. 

Tudják, ez durva hasonlat lesz, de kikívánkozik belőlem, és őszinte a beszélgetés, 
ezért elmondom. Amikor néha beszélgetünk arról, hogy ez a vegyszer káros, vagy az a 
vegyszer káros, és ki kell vonnunk azt a vegyszert, akkor bizony az a baj, hogy itt sokan 
kiteszik a pontot, pedig itt egy vesszőt kell tennünk, és elmondani, hogy helyette 10-
szer, 15-ször több és mérgezőbb kontaktszereket kell, mondjuk, használnunk ahhoz, 
hogy ugyanazt a hatást elérjük, mint azzal az eggyel, tehát annyival többet mérgezünk.  

Tehát mindig mérlegelnünk kell bizonyos dolgokat, és bocsánat, hogy előhoztam 
ezt a témát, de tényleg így van. És a napelemnél is el kell követnünk mindent azért, 
hogy gazdasági épületekre szereljük föl, el kell követnünk majd mindent azért, hogy 
egyébként a termelésbe nem vonható területeken legyen. Igen, mi is azt ajánljuk, azért 
hozzuk létre támogatással ezt a barnamezős katasztert, hogy ezeket ajánljuk ki a 
napelempályázatok győzteseinek, hogy ezekre a területekre valósítsák meg a 
napelemparkjaikat.  

És amiket látnak önök most, azok azért 5-10 évvel ezelőtti napelemparkok. A 
mostani napelemparkok már a magasított álláson kell hogy legyenek, és 
mindenképpen olyan területen, amely csekély mezőgazdasági termelési értékkel bír.  

A talajvédelem kérdésköre. Őszinte leszek: az én számomra az egyik 
legkardinálisabb kérdés, mert ahogy beszéltünk róla, a rendszerváltás óta napjainkig 1 
millió hektárral kevesebb a termőföld. Azt is látjuk, hogy 2050-ig 9 milliárdan leszünk 
körülbelül a Földön, és az is köztudott, hogy 30 százalékkal lesz kevesebb az ivóvíz, és 
40 százalékkal lesz kevesebb a termőföld addigra. Tehát a megmaradt termőterületeink 
termőképességének megőrzése, megtartása elsőrendű érdek, az ma a túlélésünk záloga. 
És innentől kezdve aztán, én is azért akartam ezt elmondani, mert rá kell vezetnünk a 
társadalmat arra, hogy bizony, akkor meg kell hoznunk majd komoly intézkedéseket.  

Tényleg engednünk kell, hogy a szalma elkerüljön a termőföldről? Tényleg 
engedélyezni kell, hogy szalmabálás erőművek működjenek? Nem szeretnék a jövőben 
szalmabálás erőművet, mert arra a szalmára, annak a szerves anyagára a termőföldnek 
nagyon nagy szüksége van. És mindazt az eco-scheme-támogatást, amely a Green 
Dealből eredeztethető új közös agrárpolitikában benne van, azt arra szeretnénk 
felépíteni, hogy ne az történjen, hogy a gazdák zsebéből kiveszünk pénzt, mert nem 
tudja eladni akkor a szalmabáláját az erőműnek, hanem akkor, ha ő betárcsázza a 
talajba, és ott tartja, akkor ugyanazt a pénzt megkaphatja, mintha az erőműnek adná. 
És így talán ott fogom tudni tartani a termőföldön a szerves anyagot, mert hiányzik a 
talajból, hiányzik a termőföldről a szerves anyag, nem lehet deficites. Tehát ezek 
egyébként nagyon komoly kihatással bíró programok, de ha kimondunk egy állítást, 
akkor nem szabad félúton a pontot kitennünk, hanem akkor vesszőt kell tenni, és 
őszintén beszélni, úgy, ahogy a napelemről, a zöldenergiáról, hogy lám-lám, 
zöldenergiaként micsoda kára van a másik oldalon, ha belegondolunk, és ezeket a 
gondolatokat tovább kell vinnünk ahhoz, ha valóban aktív és hatásos 
felelősségvállalással tervezünk vagy gondolkodunk a jövő szempontjából.  

Hogy tudjuk a további ökogazdálkodásba vont területek arányát növelni? 
Szeretném jelezni a bizottság számára, hogy pont ez is az egyik előnye, hogy integrálva 
van a környezetvédelem, a természetvédelem és az agrárium egy minisztériumba, 
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hiszen így vannak kézzelfogható eszközeink, mert ugyanazt a minisztériumot érinti 
mindkét kérdés.  

Ahhoz, hogy ezeket a területeket növelni tudjuk, meghirdettük az AKG-t, tehát 
az agrár-környezetgazdálkodási és az ökopályázatainkat. Háromszor nagyobb 
mennyiségű forrást biztosítunk rá, háromszor nagyobbat, hogy ösztönözzük új 
területek beállását ebbe a szintbe. Ahhoz, hogy a gazdákat ösztönözzük erre, hogy 
érdemes beállni, ezért az AKG-t, tehát az agrár-környezetgazdálkodási területek 
támogatási összegét is növeljük 47 százalékkal, aki pedig ökogazdálkodásba áll át, 
annak a területalapúját 74 százalékkal növeljük. Tehát kifejezetten meg kell hogy érje 
pénztárca szempontjából is a gazdáknak, a föld tulajdonosainak, használóinak, hogy 
termelési módot, formát váltsanak, és minél többen álljanak át az agrár-
környezetgazdálkodási programra vagy az ökogazdálkodási programra, ami nyilván a 
biogazdálkodást tudja előrébb segíteni. 

Arról, hogy a termelői integrációt hogyan tudjuk elősegíteni, a termelői 
együttműködéseket hogyan tudjuk elősegíteni, szintén húsbavágó döntéseket kellett 
hozni, és azt mondjuk: aki együttműködésben, integrációban pályázik, annak 
magasabb pontszámai vannak, annak biztosan nyerni kell a pályázaton, mert 
ösztönöznünk kell őket az együttműködésre. Így a termelői kiszolgáltatottság érzése 
szűnik meg, a termelés biztonsága növekszik meg, hiszen a terméklánc folyamatát 
tudjuk erősíteni, mert itt mindenki a másikra van utalva: a termelőnek termelni kell, 
de olyan szinten, hogy megérje neki, meg tudjon élni belőle. A feldolgozónak biztosnak 
kell lenni abban, hogy lesz elegendő alapanyaga; a kereskedelemnek pedig, hogy lesz 
elegendő termék; nekünk, vásárlóknak pedig, hogy mindennap be tudunk menni az 
üzletbe, és lesz választék, azaz az élelmiszer-önrendelkezési jog hiánytalan és töretlen 
bizalommal épülhet a jövőben is.  

Ehhez viszont érdekeltté kell tenni a feleket egymással kapcsolatban, és ezért 
nagyon fontos, hogy a méretből eredő különbségek okozta kockázatot tudjuk 
mérsékelni. Na, erre kell a termelői integráció! Most már értik a gazdák, csakhogy 
annak a generációnak, amelyik ’90-től kezdve elkezdett gazdálkodni, rendkívül sok 
rossz tapasztalata van. Emlékeznek, hányszor verték át őket, hányszor mentek csődbe, 
hány ember élete ment kudarcba, mennyi vagyon úszott el, mert becsapták egymást, és 
rossz szándékú, rossz emberek voltak, rossz helyen. Ez nagyon sok negatív 
tapasztalattal bír. Azt remélem, hogy ezen támogatások kapcsán, amiket adunk, a 
megjelenő új generációnak nincsenek meg a rossz történelmi tapasztalatai, és sokkal 
könnyebben tud majd együttműködni és ezt a termelői integrációt folytatni.  

Vízgazdálkodás. Nem megkerülhető, kardinális kérdés a termés biztonsága, az 
élőhely minőségének megőrzése az egész jövőnk szempontjából. Nézzünk 
alaptételeket! Magyarországra kevesebb víz érkezik be, mint amennyi távozik tőlünk. 
A különbséggel gazdálkodnunk kell, ez erkölcsi jogunk és erkölcsi kötelességünk is, 
hogy gazdálkodjunk vele. Ez az első témakör. 

A második témakör nagyon érzékeny, elnök asszony is felvetette, hiszen azt 
szeretném jelezni neki, a magyar kormány megértette, hogy a legjobban megtérülő 
beruházás, ha az öntözésfejlesztést támogatja. 

Ezért vett egy nagy levegőt, és úgy döntött, hogy a bizonyos RRF-forrásból 
1 milliárd eurót fordít arra, hogy öntözésfejlesztési beruházásokat folytasson az 
elkövetkezendő kettő esztendőben. Önök szerint mi volt az első tétel, amit az Európai 
Unió kihúzott az RRF-ből? Azért mesélem, mert pont az öntözés. Ezért nekünk újra 
kellett strukturálnunk az egészet, mert úgy gondolkodott, ahogy elnök asszony 
fölvezette, hogy bizony az ivóvízbázis védelme a jövő generáció védelme, tehát más 
szempontok is vannak. 
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Nekünk itt erre választ kell adni. A válaszunk a következő: mi nem felszín alatti 
vizekből szeretnénk öntözni döntően. A magyar öntözési technológia, a vízgazdálkodás 
alapelve az, hogy a felszíni vizeket használjuk, azaz a felszíni vizek áradáskori bő vízét 
fogjuk meg, őrizzük meg, tároljuk be, és azzal öntözünk. Ezért strukturáljuk át az egész 
gondolatvilágunkat: tározó tavakat készülünk építeni, rendbe kívánjuk hozni azokat a 
harmadlagos csatornáinkat, amelyekben szeretnénk tárolni a vizeket, bő víz idején 
szeretnénk betárazni a vizet, és a legjobb helyen tárolni ezeket a vizeket: pontosan 
benne a talajban. Tehát szeretnénk a kapillaritás elve alapján föltölteni a talajt vízzel 
akkor, amikor bő víz van, őrizni, dédelgetni, tárolgatni a vizet, mindaddig, míg a 
felhasználása kell. Mit érünk el vele? Csökken a hőmérséklet a környezetében, a levegő 
páratartalma növekszik, pormegkötő képesség, et cetera, et cetera. Tehát ez minden 
gyakorlatilag segít, de máshogy kell hozzáállnunk ehhez a kérdéshez. Ez számunkra is 
egy kardinális kérdés. 

Visszatérve még elnök asszonyra a vízkérdés kapcsán: nem csak az öntözés lehet 
a megoldás, tehát nem mindig az öntözés adja azt, hogy, mondjuk, a termőhely 
vízgazdálkodása javul. És itt szintén egy magyar szabadalom, magyar találmány, 
amikor megint csak büszkék lehetünk a magyar koponyára, ez a Water & Soil. Egy 
olyan gél, amit ki kell juttatni a talaj felszínére, természetes anyagból áll, mint a melasz, 
úgy képzeljék el, remélem, tudják, mi is az, tehát egy olyan folyadék, amit 
kipermeteznek a talaj felszínére, ez leszivárog a talajba, és egy filmet képez 12-15 centi 
mélyen a talajban. Ez arról szól, hogy az esőt felülről beengedi, ugyanakkor a talaj 
víztartalmát nem engedi kipárologni, azaz egy ilyen technológiával a talaj nedvességét 
60 százalékkal tudjuk megnövelni. Az összes szubmediterrán térségben ezt a 
technológiát használják ahhoz, hogy egyáltalán termelni lehessen. És most már van ez 
a Green Wall nevű projekt, amely a sivatagban akar egy 10 kilométeres szélességű 
erdősávot létrehozni, ez egy világprogram, abban is a faültetési technológiában ez a 
Water & Soil technológia szerepel. Tehát nagyon örülhetünk annak, hogy ilyen 
fejlesztéseink vannak. 

Itt jönnek még a precíziós gazdálkodások, a talajművelési eljárás, elzárása a 
talajfelületnek ahhoz, hogy ne tudjon kipárologni a nedvesség a talajból - ez mind-
mind a precíziós technológiáknak köszönhetően mégiscsak a talaj vízháztartását javító 
dolog, úgy, hogy nem az ivóvízbázist használjuk, hanem megőrizzük vele. Tehát ez lesz 
a vízgazdálkodás utóda. 

De azt érzékeltem, hogy Magyar képviselő úrnál is valahol zavar lett a képben az 
öntözött területek arányánál is. Nála is tisztáztam, önnek is szeretném elmondani, hogy 
egy nyelven beszéljünk: amikor az öntözéses gazdálkodásról szóló törvény elindult 
Magyarországon, a felmérések alapján 87,5 ezer hektárnyi öntözött terület volt 
Magyarországon. Azt vállaltuk, hogy a ’22-es ciklus végére, tehát ennek a ciklusnak a 
végére, ’22-re az öntözött terület számát megduplázzuk, és aztán veszünk egy nagy 
levegőt, és 2030-ig a megduplázott területet is megduplázzuk, azaz elérjük a 400 ezer 
hektárt. Tehát ezek azok a számaink, amelyek jönnek sorban, amik számon kérhetők 
rajtunk. 

Hetven öntözési közösség alakult már, 46 ezer hektárnyi új öntözött terület, 
működő öntözött terület lett eddigre, és 300 ezer hektáron tettük lehetővé az öntözést 
eddigre. Tehát nagyobb léptekben haladunk, mint amit sikerült eltervezni. Ahhoz, hogy 
ez vonzó legyen a gazdáknak, persze vidékfejlesztési forrásból támogatást kellett adni, 
öntözéses gazdálkodásról szóló törvény kellett, a végrehajtási rendeletet be kellett 
vezetni, hogy mind-mind egyszerű, gyors és olcsó lehessen, és még most is készülünk 
majd egy olyan rendelettel, hogy még vonzóbbá tegyük, tehát ne csak az legyen meg, 
hogy öntözhetővé tudjuk tenni a területet, mert rendbe raktuk a csatornát, a fő 
vízműveket, a harmadlagos vízműveket, hanem a gazda azt mondja, hogy neki megéri, 
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mert a köbméter víz ennyivel olcsóbb, ezért ezt lehet tenni. Tehát az öntözés egy nagyon 
széles körű kérdéskör, de azt kell mondjam, hogy a minisztériumunk egyik olyan 
sarkalatos pontja, amelyben felismertük a problémát, időben léptünk rá, és megfelelő 
eszközeink vannak ahhoz, hogy európai átlagszint, 8 százalék, tehát a mezőgazdasági 
művelt területek 8 százaléka öntözött lehessen az elkövetkező években. 

Az is igaz, hogy hoznunk kell a legmodernebb technológiát, víztakarékos 
gazdálkodás kell, egyre inkább a csöpögtető rendszert kell bevezetnünk majd, és azt 
kell ajánlanunk a gazdáknak. Pontosan az öntözési központunk ezért alakult, hogy ezt 
a technológiai szintű szolgáltatást és szaktanácsadást tudja nyújtani a gazdáknak. 

Varga képviselő úr, drónok használata, precíziós gazdálkodás. Mind-mind 
pontosan azt a lehetőséget szolgálja, hogy egy-egy technológiai fejlesztés hogyan tudja 
elérni azt, hogy a környezetünk minőségét tudjuk óvni. Amikor a magyar gazdák 
aggodalmukat fejezték ki a Green Dealben megfogalmazott célkitűzéseknél, hogy a 
vegyszert 30 százalékkal, a műtrágyát 40 százalékkal kell csökkenteni, akkor én azért 
voltam nyugodt, mert tudtam azt a technológiai fejlesztést, hogy a drónok szipókája, 
amivel permetez, tehát a kijuttatott vegyszer mennyisége a technológiai fejlesztésnek 
köszönhetően önmaga lehetővé teszi, hogy 30 százalékkal kevesebb növényvédő szerrel 
tudjuk elérni ugyanazt a hatást. És ebben még nincs benne az, hogy a precíziós 
technológia azt is lehetővé teszi, hogy nem az egész táblát kell lepermeteznünk, hanem 
csak a fertőzési gócra kell menni, hiszen műholdról látjuk, hogy hol van az elváltozás, 
oda programozzuk a drónt, oda küldjük. Fogalmazzunk úgy, gyakorlatilag 1 vagy 2 
százaléknyi vegyszermennyiséggel kezeljük a tábla egészségügyi állapotát, és nem 
szántóföldi növényvédő berendezéssel, és akkor az egész táblát növényvédő szerrel 
tudjuk ellátni. Tehát a precíziós technológia eleve lehetővé teszi azt, hogy egy 
minőségibb környezetet tudjunk magunk után hagyni. 

Az AdBlue-hiány, -pánik kérdése kapcsán a következőt szeretném mondani és 
leghatározottabban állítani: nincs ok pánikra Magyarországon, néhány napon belül 
teljeskörűen visszaáll az ellátás. Az a zavar volt, ami most helyreállt, hogy a szomszédos 
országokban felmerülő hiány és a hozzánk átjövő felvásárlás okozta az ellátásbeli 
zűrzavart. A magyar MOL-nak hazánkon belül és hazánkon kívül is van olyan termelési 
kapacitása, amely néhány nap alatt lehetővé teszi, hogy az AdBlue-ellátás teljeskörűen 
helyreálljon Magyarországon, és semmilyen ilyen fokú pánik vagy gond ne 
alakulhasson ki, hanem zökkenőmentes legyen továbbra is az ellátás. 

Elnök asszony napelemkérdéséről beszéltünk, a kétoldalú dolog, az 
éghajlatváltozás gyorsulása kérdéskör, öntözés, Water & Soil is bejött. De szeretnék egy 
új kérdéskört előhozni, mert ez említve volt, az erdők szén-dioxid-elnyelése és 
hasonlók. Megindítottuk az országfásítási programunkat. Ez szerintem Magyarország 
történetében az egyik legnagyobb, az Alföld-fásításhoz hasonló méretű program. 
Lehetővé tettük a vidékfejlesztési forrásokból is a magángazdák számára úgy, hogy a 
gyenge termőterületeiken erdősítsenek. 

De szeretnék egy új elemet behozni, mert nemcsak az erdősítéssel lehet a szén-
dioxidot megkötni, hanem nagyon fontos jelentősége van a gyepterületeinknek is. Nem 
véletlen, amikor a LIFE-projektjeinket soroltam, hogy az első a levegőszennyezéssel, a 
városaink levegőterhelésével foglalkozik, de a második kifejezetten a gyepterületi 
stratégiával foglalkozik. Tehát nagyon fontos lesz nekünk a támogatási rendszerben is, 
hogy a gyepterületek megóvását és annak növelését is tegyük. 

Sokszor felmerül, hogyha nem alkalmas területre ültetjük az erdőt, akkor ott a 
vízháztartással probléma lehet, de egy gyepterülettel egészen jól el tudjuk látni 
ugyanazt a szerepet és feladatot, tehát a gyepterületek növekedése várható a 
támogatási rendszer mellett az elkövetkező időszakban.  
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GMO-technológia: jelenleg nagyon egyszerű a helyzet. Az európai 
döntéshozatal, a Bíróság kimondta, hogy mindaz a CRISPR-eljárás, amely odakerült, 
az GMO-s technológiának számít. Magyarország ezt elfogadta, és így is jár el. 
Mindaddig, amíg ez nem változik, addig mi ehhez kőkeményen ragaszkodunk, és 
tartjuk is magunkat az utolsó erőfeszítéseinkig.  

Az NKP mikor érkezik? Novemberben lesz az NFFT-re bevive, ott már erről 
beszélhetnek - államtitkár úr lesz az előterjesztője - , és már komoly érdemi vitákat 
lehet erről folytatni. 

Biodiverzitás, miért nem esik több szó róla? Az az igazság, hogy igyekszünk, és 
az EMMI-vel is tárgyalásokat folytatunk arról, hogy az iskolában sokkal hangsúlyosabb 
legyen. Mi amit tudunk csinálni, amilyen eszközeink vannak, nemzeti park, állami 
erdő, az erdei iskolák, a tanösvények, a nemzeti parki látogatások, hiszen 30 
százalékkal tudtuk megnövelni csak a tavalyi esztendőben az ezeken a programokon 
részt vevő gyerekek számát. Valami fantasztikus látni azt, hogy egy-egy hétvégén 
hátizsákkal, madárlátta kenyérrel a családok mennek a kisgyerekekkel, élvezik a 
természet adta lehetőségeket, és felfedezik Magyarország szépségeit. Bevallom, 
megható érzés volt számomra a tavalyi esztendőben, amikor Pilis felé jártam, hogy a 
nagy vész idején mennyi autó állt az út mellett, és az emberek hogyan mentek ki az 
erdőbe, hogyan élvezték a szabadságot és fedezték fel a magyar erdők kínálta 
lehetőségeket. Ez egy fantasztikus érzés volt. Kell hogy a gyerekeknek minél több 
kézzelfogható élménye legyen a természetben, és ott legyenek megfelelően felkészített 
tanárok, nemzeti parki munkatársak is. Az erdőgazdaságoknál lévő munkatársaknál is 
van külön ilyen szakterület, akik ezekkel a gyerekekkel foglalkoznak, ahogy mondja a 
magyar mondás, hogy ne csak nézzenek, hanem lássanak is, tehát tanítsák meg ezekre 
ezeket a gyerekeket.  

A barnamezős területeink mentesítése egyértelműen fontos célkitűzés 
számunkra, de azt kell mondjam, ezt önök is látják minden egyes terület kapcsán, hogy 
ott a milliós számot nem ismerik, rögtön milliárdokról kell beszélni. Tehát olyan fokú 
anyagi terhelést jelent, amit mindig és mindenkor muszáj egyensúlyozni, hogy hogyan 
tudunk újabb és újabb területeket mentesíteni és haladni vele előre. A folyamat 
töretlen. Erkölcsi kötelesség is, hogy haladjunk ezekkel a folyamatokkal. Egy igaz, ezt 
be kell vallanom, sokkal gyorsabban szeretnénk. Az is igaz, hogy erre viszont sokkal-
sokkal-sokkal több pénz kellene, milliárdok, nem százas nagyságrendben, hanem ezres 
nagyságrendben. Ez az, ami nehézséget okoz, de azt tudom mondani önöknek, hogy 
soha nem telt el úgy nap, hogy ne dolgoztunk volna kármentesítésen Magyarországon. 

Az NKP forrásai: ez mindig - hogy is fogalmazzak önöknek - nem egy 
minisztériumban koncentrálódik, hanem mindig programok mentén adódik össze a 
különböző minisztériumok büdzséiből, tehát mindarra a programra, amit az NKP-ban 
el fogunk fogadni a parlamentben, arra a forrás is természetszerűleg meg kell hogy 
legyen, hiszen a programok meghirdetése, végrehajtása, finanszírozása a magyar 
költségvetésnek feladata, és az látszik, hogy egyre kevésbé politikai ügy, hanem 
mindenki számára egyre inkább természetes ügy a környezetünk védelme és a 
teremtett világunk minőségének megőrzése. És ez az, ami szerintem a mai bizottsági 
ülésnek is az egyik legfontosabb és legjobb üzenete. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a válaszokat, miniszter úr. Gratulálok az elvégzett 

munkához.  
Még megkérdezem, ha esetleg valaki nagyon szeretne reagálni a bizottság tagjai 

közül… (Nincs ilyen jelzés.) Úgy látom, hogy nem. Akkor megállapítom, hogy a 
bizottság a miniszteri beszámolót tudomásul vette.  
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Még egyszer köszönöm szépen miniszter úrnak és munkatársainak, hogy 
eljöttek, és további jó munkát kívánok! A napirendi pontot lezárom, és nagyon-nagyon 
rövid technikai szünetet rendelek el, amíg miniszter úrtól elbúcsúzunk. 

 
(Szünet: 15.24 - 15.26) 

Egyebek 

ELNÖK: Kérem a bizottság tagjait, hogy foglaljanak helyet! (Megtörténik.) A 
mai utolsó, egyebek napirendi pontunkban arról tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy 
a bizottság következő ülése várhatóan 2021. november 16-án, kedden 9 órakor 
kezdődik, és a már biztos napirendi pontunk Süli János miniszter úr éves 
meghallgatása lesz.  

Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy az egyebek között kinek van kérdése vagy 
bejelentenivalója. (Jelzésre:) Átadom a szót Koncz Zsófiának. 

 
DR. KONCZ ZSÓFIA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök asszony. Igazából 

röviden csak annyit szerettem volna mondani, hogy az Éghajlatvédelmi albizottság 
ülését a következő bizottsági ülésünk után megszerveznénk.  

Erről egyeztettünk elnök asszonnyal is, és a tervek szerint a glasgow-i 
csúcstalálkozó eredményeivel kapcsolatban az ITM-et megkérnénk, hogy számoljanak 
be. Ez november 16-án esedékes. Nyilván nemcsak a bizottsági tagok vehetnének ezen 
részt, hanem bárki, aki egyébként érdeklődik. Mindenkire számítunk, és próbáljuk 
majd úgy időzíteni, hogy rögtön a bizottsági ülés után kezdődjön ez az albizottsági ülés. 
Ez időben mindenkinek jó lehet, aki el akar jönni. Nagyon szépen köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, és örülök, hogy akkor az albizottság rögtön Glasgow 

után ülésezik, mert tájékozódtunk a kezdetekről, és akkor majd látjuk azt is, hogy a 
klímacsúcson milyen lépések születtek. Örülök, hogy lesz albizottsági ülés. 

Az ülés berekesztése 

Ennek megfelelően a mai hosszú bizottsági ülésünket bezárom. További szép 
napot és jó munkát kívánok mindenkinek!  

 
 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 29 perc) 

Bencsik János 
a bizottság alelnöke 

 Schmuck Erzsébet 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Földi Erika és Madarász Mária 


