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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 50 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. KONCZ ZSÓFIA (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Mindenkit nagy-nagy szeretettel köszöntök a Fenntartható fejlődés 
bizottsága Éghajlatvédelmi albizottságának a 2021. november 29-ei ülésén, amelyet 
ezennel megnyitok. 

Tisztelettel köszöntöm az albizottság megjelent tagjait, a vendégeinket, és 
megállapítom, hogy az albizottság határozatképes. Schmuck Erzsébet, a Fenntartható 
fejlődés bizottságának elnöke sajnos nem tud részt venni a mai ülésünkön.  

Tájékoztatom az albizottságot, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel az albizottság 
ülését a belső televíziós hálózaton közvetítik, így biztosítva a sajtó számára a 
nyilvánosságot. Egyúttal kérem a jelenlévőket, hogy az albizottsági ülés ideje alatt az 
ülésteremben hordjanak maszkot, és amennyire ez lehetséges, tartsanak egymástól 
biztonságos távolságot.  

A mai ülésünk napirendi javaslatát előzetesen megküldtük. Kérem, aki egyetért 
a javaslattal, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, 
hogy az albizottság a napirendet elfogadta. 

Tájékoztatás a glasgow-i klímacsúcson (COP26) kialakult helyzetről, 
a tanulságokról, az előttünk álló feladatokról) 

Következik tehát a tájékoztató a glasgow-i klímacsúcson kialakult helyzetről, a 
tanulságokról, az előttünk álló feladatokról.  

De mielőtt ebbe belevágunk, szeretném megkérni az albizottság tagjait arra, 
hogy Juhász Hajnalka képviselőtársunk is itt van - ezt ezúton is nagyon szépen 
köszönjük neki -, szavazzunk arról, hogy majd neki is meg tudjuk adni a szót. 
(Szavazás.) Nagyon köszönöm. 

Tisztelettel köszöntöm dr. Botos Barbara helyettes államtitkár asszonyt és Litkei 
Máté igazgató urat. Tájékoztatom az albizottság tagjait, illetve az előadóinkat, hogy az 
előzetes jelzésnek megfelelően a felvezető előadásokra 15-15 perc áll rendelkezésre, ezt 
követően lesz majd lehetőség a kérdésekre. Legfeljebb 10 óra 45 percig tart az ülés, 
ezzel kapcsolatban pedig kérem a szíves megértésüket.  

Most megadom a szót helyettes államtitkár asszonynak legfeljebb 15 percben, és 
ezúton is még egyszer köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. 

Dr. Botos Barbara tájékoztatója 

DR. BOTOS BARBARA helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 
Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Engedjék meg, 
hogy megpróbáljam összefoglalni a kéthetes COP26-ot 15 percben. Nem lesz egyszerű, 
két óra is kevés lenne rá. Igyekszem megfelelő kereteket adni, és megfelelő 
számadatokkal, statisztikákkal bemutatni, hogy mi is történt a glasgow-i klímacsúcson. 

Honnan indult a történet? ENSZ éghajlatváltozási keretegyezmény, 1992-ben 
volt az első tárgyalás, amely ’94-ben vált hatályossá. A kiotói jegyzőkönyvről ’97-ben 
kezdődtek el a tárgyalások, 2005-ben vált hatályossá, úgy, hogy 2001-ben 
Marrakeshben lefektették a részletszabályait. Miért fontos ez a marrakeshi 2001-es 
tárgyalás? Mert több évig tartott, amíg a kiotói jegyzőkönyv alatti 
klímakereskedelemnek a szabályait lefektették. Ugyanitt tartunk, és akkor itt a kiotói 
jegyzőkönyvnek a dohai módosítása, amely csak egy napra lépett életbe, 2020. 
december 31-ére, és ezzel le is járt. Magyarul: míg a kiotói jegyzőkönyv életben volt 
2008 és 2012 között, 2013 és 2020 között nem volt semmilyen nemzetközi 
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kibocsátáskereskedelmi rendszer, viszont a párizsi megállapodás 2021-től ennek 
lefektette az alapjait.  

2015-ben történt a párizsi megállapodásnak az elfogadása, a hatályba lépése 
2016-ban történt, viszont a részletszabályait most Glasgow-ban fogadtuk el, ezt hívják 
a párizsi szabálykönyvnek. Ez azért érdekes, mert hat évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy 
a párizsi megállapodás részletszabályait végül el tudja fogadni a részes felek 
konferenciája - ezt Katowicében kellett volna 2018-ban. 2019-ben Madridban sem 
sikerült ezt véglegesíteni, különösen a kibocsátáskereskedelmi rendszer 
részletszabályainak a nehézségei miatt, és most sikerült Glasgow-ban. Ez azért fontos, 
mert a párizsi megállapodás szerinti kibocsátáskereskedelmi rendszer már 2021. 
január 1-je óta működik. Lásd egy példa: Svájc például Perutól vásárolt 
kibocsátáscsökkentési egységeket, anélkül, hogy a részletszabályok teljesen le lettek 
volna fektetve. 

Nagyon fontos, hogy minden egyes ilyen klímakonferenciának van egy 
elnöksége. Itt az Egyesült Királyság mint elnökség négy témát tartott fontosnak: a szén, 
az autók, a pénz és a fák témakörét, ezenkívül a metáncsökkentés 30 százalékkal 2030-
ig, a Net Zero kibocsátáscsökkentés, a természetközeli megoldások, valamint a 
szénmegkötés és -tárolás kérdése volt nagyon fontos az elnökségnek. Hat téma volt 
fókuszban: a finanszírozás, a VI. cikk, ami a kibocsátáskereskedelemről szól, a 
transzparencia, az átláthatósági keretrendszer, a nemzetileg vállalt hozzájárulásoknak 
a felülvizsgálata, a károk és veszteségek és a közös időkeret.  

Néhány adat a részvételről. 40 ezren vettek részt ezen a konferencián, messze 
meghaladva a korábbi párizsi, koppenhágai, madridi vagy katowicei részvételt, ahol 
20-30 ezer fő vett részt maximum, és ez jellemző nemcsak a kormányzati résztvevőkre, 
hanem a megfigyelőkre és az újságírókra is. Olyannyira volt magas a részvétel, hogy a 
harmadik napon a kollégáim, akik kint voltak, a mellettem ülő Kovács Barbara is, 
három órát várakoztak, hogy egyáltalán bejussanak a tárgyalótermekbe. Viszont 
minden egyes tárgyalás online is elérhető volt, ezért online tudtuk követni a várakozási 
idő alatt is ezen eseményeket. 

Melyek voltak a külső tényezők, amelyek meghatározták a glasgow-i COP26-ot? 
Az IPCC hatodik értékelő jelentéséhez kijött az első munkacsoport, a tudományos 
munkacsoport jelentése, amely azt mondta, hogy ha 2 Celsius-fok alatt akarjuk tartani 
a globális hőmérséklet-emelkedést, 2010-ig 25 százalékkal kell csökkenteni a 
kibocsátást, ha 1,5 fok alatt akarjuk tartani, akkor 2010-hez képest 45 százalékkal kell 
csökkenteni a kibocsátást.  

Néhány adat: 1850 óta, tehát az ipari forradalom óta 2500 milliárd tonna 
üvegházhatású gáz került a légkörbe. Ahhoz, hogy 1,5 fok alatt tartsuk a globális 
felmelegedést, már csak 500 milliárd tonnát tudunk kibocsátani, tehát a nagy részét 
már kibocsátottuk ennek. 

A magas szintű kezdeti napokban, ahol Áder János köztársasági elnök úr 
képviselte Magyarországot, nagyon nagy vállalások bejelentésére került sor, nagyon 
ambiciózus célokat sikerült kijelölni. Nagyon dicséretre méltó az, hogy a 
szövegjavaslatok minden nap korán reggel napvilágot láttak, és tudtunk rajta dolgozni, 
és hihetetlenül jó volt az együttműködés az elnökség és maga az ENSZ éghajlatváltozási 
keretegyezmény titkársága között.  

Nézzük akkor a nagy vállalásokat! 151 nemzetileg meghatározott hozzájárulás, 
azaz NDC került bejelentésre, ez lefedi a világ kibocsátásának 90 százalékát és a világ 
GDP-jének a 90 százalékát. Csak összehasonlításképpen: két évvel ezelőtt ez a világ 
GDP-jének csak a 30 százalékát fedte le, tehát jelentős volt a hosszú távú vállalásokban 
az ambícióemelés. Az Egyesült Arab Emírségek 2050-re klímasemlegességet ígért, ez 
meglepő fordulat volt, mint ahogy Szaúd-Arábia is 2060-ra, és ugyanúgy India is 2070-



7 

re kitűzte a klímasemlegességi célt, sőt vállalta, hogy 2030-ra az energiaszükségletének 
az 50 százaléka megújuló energiából fog származni. Nigéria pedig 2060-ig tervezi, hogy 
klímasemlegessé válik. Ezen felülvizsgált vállalásokat a Nemzetközi Energiaügynökség 
összesítette, és arra a következtetésre jutott, hogy amennyiben mindenki hozza ezeket 
a vállalásokat, sikerül 1,8 Celsius-fokos határon belül tartani a felmelegedést. Ami még 
fontos a vállalások felülvizsgálatában, hogy 10 százalékkal több felülvizsgálatban 
jelentek meg a természeti, földhasználati elemek, és 18 százalékkal nagyobb arányban 
jelent meg a helyi és őslakos tudás.  

Viszont a hosszú távú ambícióval szemben a rövid távú vállalások elmaradtak, 
Kína egyáltalán nem frissítette a vállalását. De aztán meglepő fordulatra került sor a 
második héten, hiszen Kína és az Egyesült Államok között volt egy egyeztetés, amelyből 
egy nyilatkozat született. Ezen nyilatkozatban az volt, hogy míg korábban Kína 2030-
ra ígérte azt, hogy a szén felhasználásában egy fordulat fog bekövetkezni, ezt előrébb 
hozta öt évvel, tehát 2025 után csökkenteni fogja a szénfelhasználást, illetve ígéretet 
tett arra, hogy 2022-ben, azaz jövőre ő is frissíteni fogja a vállalását. Ami még 
érdekessége ezen nyilatkozatnak, hogy megjelent ebben a szén-dioxid levegőből 
történő kivonásának a technológiájára való utalás, amelyben Kínának nincs sok 
gyakorlata és technológiája, az Egyesült Államoknak annál inkább. 

Az elnökség által fontosnak tartott négy témában, mint az autók, a szén, a 
finanszírozás és a fák témakörében nagyon sok olyan megállapodás született, amely 
nem volt része a konferenciának, tehát oldalági megállapodásról beszélhetünk. 
Érdekes volt az, hogy Dél-Afrikában egy igazságos energiaátmeneti kezdeményezést 
indítottak el az Egyesült Államok vezetésével 8,5 millió dollár felajánlással. Ugyanígy a 
zéró emissziós autók forgalomba hozatalára vállalt 2035-ös célról szóló nyilatkozathoz 
is sokan csatlakoztak, mint ahogy 141 részes fél csatlakozott ahhoz az erdészeti 
megállapodáshoz, amely 2031-gyel az erdészeti kibocsátások fékezésére és az 
erdőirtások megállítására tett javaslatot. 

Már beszéltem a metánnyilatkozatról, amely alapján 30 százalékkal csökkentik 
a metánkibocsátást 2020-hoz képest 2030-ig, és 328 millió dollár felajánlást is kapott 
ez a kezdeményezés. 

Ami az utolsó napok izgalmát fokozta, az az, hogy úgy működik egy ilyen 
konferencia, hogy addig nincs megállapodás, amíg mindenről nincs megállapodás. Az 
utolsó órák utolsó perceiben India - Kína támogatásával - megnyitotta a szöveget. Erre 
nem nagyon szokott sor kerülni, most megtörtént, és a szénkivezetés helyett a 
preambulumba bekerült egy másik fogalom, ez pedig a szénfelhasználás csökkentése. 
Amúgy mindig van egy fő döntés, ami kijön, természetesen nagyon sok oldalági döntés 
is része egy ilyen klímacsúcsnak, de a legfőbb döntés, amely megszületett ezen témán 
kívül, azonban meglehetősen ambiciózusnak tekinthető a tekintetben, hogy 
megerősítették a 2030-as vállalásokat, illetve nagyon nagy hangsúlyt fektettek az 
energiahatékonyságra, a tiszta energia felhasználására, az igazságos átmenetre, a 
metáncsökkentésre. Bár a természetközeli megoldások nem jelentek meg a fő 
szövegben, viszont megjelentek utalások az alkalmazkodási finanszírozás növelésére.  

A klímafinanszírozás terén az, hogy a fejlett országok nem érték el a 
100 milliárdos felajánlást, ami 100 milliárd dollár évente történő felajánlását jelenti, 
ezzel kapcsolatban a sajnálkozásukat fejezték ki, viszont megjelent az őshonos tudás 
fontossága is ezen fő döntésben. 

A legfontosabb rész a VI. cikk, ez pedig a kibocsátáskereskedelemről szól. Miért 
fontos ez? Mert itt emiatt nem volt megállapodás Katowicében és nem volt 
megállapodás Madridban sem 2019-ben, főleg Brazília volt, amely blokkolta ezt a 
megállapodást. Viszont ez azért volt nagyon fontos, mert ez arról szól, hogy ha egy adott 
országban végrehajtanak egy kibocsátáscsökkentést, akkor azon országnak azon 
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kibocsátáscsökkentésből származó kvótákkal meg kell növelnie a saját keretét, míg 
azon ország, amelyik ezt végrehajtja, az annyival csökkenti, tehát annyival kevesebbet 
kell neki vállalnia, és ez nemcsak az országok közötti kereskedelemre vonatkozik, 
hanem a nemzetközileg keletkeztetett kibocsátáscsökkentési eredmények 
kereskedelmére is. De ha egy cég hajt végre, mondjuk, Brazíliában egy 
kibocsátáscsökkentő projektet, Brazíliának akkor is növelnie kell az ő csökkentendő 
mennyiségét ezen kibocsátási egységgel, míg az adott cég eldöntheti, hogy az otthoni, 
saját kormánya számára ezt a csökkentést elszámolja vagy sem. Ez volt az egyik nagyon 
fontos megállapodás.  

A másik megállapodás pedig, ami kevésbé jó, főleg az európai uniós képviselt 
álláspont szerint, hiszen Magyarország is az elfogadott közös uniós álláspontot 
képviselte a konferencián, miszerint a 2013. január 1-je utáni tiszta fejlesztési 
mechanizmusból származó kibocsátási egységek, ezek a bizonyos CER-ek áthozhatók 
az első NDC, az első vállalás teljesítésére. Ez körülbelül 694 projektet jelent, 
nagyságrendileg olyan 300 millió kibocsátást.  

Összességében, hogyha ezt a cikket megnézzük, én azt mondom, hogy nagyon 
erős szabályok születtek. Ez volt a célunk, hogy ne legyen kettős elszámolás, ugyanazt 
a kibocsátást ne tudja elszámolni az anyaország és az, aki megvalósította, viszont az 
átmenet egy kicsi elnézőbb. 

Nagyon fontos, hogy az ilyen tiszta fejlesztési mechanizmus projektekből 
származó bevételek 5 százaléka az Alkalmazkodási Alapba megy, amely fontos a fejlődő 
országoknak, és az is nagyon fontos, és ez az egyik fontos eleme, hogy az egyik NDC-
ből, az egyik vállalásból nem mehet át a másik vállalásba a kibocsátási egység. Az már 
egy másik történet, hogy az Európai Unió élni fog ezzel a lehetőséggel vagy sem. 
Jelenleg az Európai Unió az uniós nettó 55 százalékos emelt klímacél teljesítéséhez 
nem kívánja igénybe venni ezen egységeket, ellentétben azzal, hogy a világ országainak 
a 86 százaléka viszont igénybe fogja venni. Erről még nincs megállapodás az Európai 
Unión belül.  

A transzparenciát illetően nagyon fontos, hogy bár flexibilitást kaptak a fejlődő 
országok, viszont ugyanazok a szabályok vonatkoznak, ugyanazon szabályok szerint 
kell a fejlett és a fejlődő országoknak is elkészíteni a leltárjukat, nincs kivétel. Talán 
annyi mentességet kaptak, hogy az IPCC ’19-es technikai módosításait a fejlődő 
országoknak nem kötelező figyelembe venni, és néhány módosítási lehetőséget kaptak 
a táblázatokban, néhány sort összesíthetnek, hogy egyszerűbb legyen a jelentés. 

Az is nagyon fontos, hogy ha a technikai szakértői vizsgálatok során hibát 
találnak bárhol bárkinek a leltárjában - mert nagyon fontos, hogy mérni tudjuk a 
kibocsátást, hogy mihez képest akarunk elérni kibocsátáscsökkentést -, akkor a 
megfelelési bizottság eljárhat, tehát eljárást kezdeményezhet. 

Ami még fontosabb, mint mondtam, a közös időkeret. Nagyon sok vita volt, hogy 
tízévente kell frissíteni ezeket a vállalásokat vagy ötévente. Kvázi egy olyan megoldás 
született, kilenc javaslat volt az asztalon, aztán kettő lett belőle, bejött egy japán 
javaslat, de maga a megoldás, ami született, az valójában az ötéves időkeret, akárhogy 
is vesszük. Tehát ’25-ben kell leadni a ’35-ig szólót, ’30-ban a ’40-ig szólót és ’35-ben a 
’45-ig szólót. Ugyanúgy, ahogy a párizsi megállapodás sem kötelező, ez sem kötelező, 
de higgyük el, hogy a diplomáciának van súlya, az érvényesítésnek egy ilyen 
konferencián mindig van súlya. 

A legfontosabb téma - és ez lenne az utolsó téma - a hosszú távú finanszírozás. 
Mint ahogy mondtam, a fő döntésben sajnálatukat fejezték ki a fejlődő országok, hogy 
a fejlett országok nem érték el a 100 milliárdos éves támogatást, olyan 80 milliárdot 
sikerült 2019-re elérni. Úgyhogy az a vállalás született, hogy 2023-ig ezt elérjük, sőt, 
2025-ig ezt felül is fogjuk múlni. 
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Viszont egy másik tárgyalási ág is elkezdődött, ez pedig a hosszú távú 
finanszírozási cél. Ez a 2025 utáni finanszírozási cél, amelyre egy kétéves ad hoc 
munkacsoport állt fel, amelynek 2024-ig kell meghatározni a hosszú távú célt, hogy ’25 
után évente mit vállalnak a fejlett országok. Csak egy kis érdekesség, az ezermilliárd 
dollártól az 1300 milliárd dollárig a százmilliárdhoz képest nagyon sok különböző 
vállaláskérés elhangzott Brazília vagy éppen India részéről. 

Veszteségek és károk. Itt a Santiago-hálózat megerősítése történt, elkezdődött 
egy Glasgow-dialógus, felajánlást kaptak filantróp cégektől, illetve Skóciától összesen 
3 millió font értékben. Itt nem született komoly előrelépés. Miért? Hiszen a veszteségek 
és károk általában a katasztrófákból származó veszteségek és károk, és nem mindig 
köthető egy ilyen katasztrófa eredménye konkrétan az éghajlatváltozáshoz. Tehát itt 
óvatosak voltak a megközelítésben. 

Ami az alkalmazkodás tekintetében új, lesz egy alkalmazkodási világcél, erre egy 
kétéves Glasgow-Sharm el-Sheikh-i munkaprogram indult el, úgyhogy jövőre az 
egyiptomi COP-on valószínűleg egy alkalmazkodási COP-unk lesz, mint ahogy majd a 
2023-as COP várhatóan egy globális stocktake, azaz a globális értékelésnek a COP-ja 
lesz, hiszen akkor fogjuk a vállalásokat összesíteni. A 2024-es COP lesz érdekes, hiszen 
az ismét a közép-kelet-európai régióban lesz - kérdés, hogy hol -, az egy finanszírozási 
COP lesz, hiszen 2024-re kell meghatározni azt, hogy 2025 után milyen finanszírozási 
cél lesz. Az is fontos az alkalmazkodásban, hogy meg kell kétszerezni az alkalmazkodási 
felajánlásokat, lévén azért két-háromszoros különbség van az alkalmazkodás és a 
mérséklési felajánlások között.  

Végezetül annyit, hogy az Alkalmazkodási Alapba 356 millió dollár felajánlás 
érkezett, november 8-án volt erre egy külön megbeszélés. 120 milliót terveztek, hogy 
annyit fognak összegyűjteni, ehhez képest 356 millió dollár felajánlására került sor az 
Egyesült Államok, Kanada és például Katar részéről, pedig Katar nem is kötelezett ilyen 
felajánlás megtételére. Az LDC-alapba, a legkevésbé fejlett országok alapjába 
413 millió dollár felajánlás érkezett, itt Németország, Belgium volt az úttörő az Európai 
Unión belül.  

Összességében én úgy gondolom, hogy ez a COP közelebb hozott bennünket a 
1,5 fokos célhoz, és várhatóan, hogyha igaz az a megállapodás, amelyet az Egyesült 
Államok Kínával kötött, hogy 2022-ben Kína is felülvizsgálja a vállalását, akkor van 
esélyünk arra, hogy ezt az emissziós gapet, ezt az emissziós szakadékot, mint ahogy van 
finanszírozási szakadék, van alkalmazkodási szakadék, de ezt a kibocsátási szakadékot 
egy kicsit közelebb hozzuk a legfontosabb célhoz, miszerint 1,5 fokon belül tartsuk a 
globális felmelegedést az ipari forradalomhoz képest. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a helyettes államtitkár asszonynak. Szerintem 

nagyon-nagyon jó volt hallani ezzel a lelkesedéssel, hogy mi történt ebben a több mint 
tíz napban. Én pont erre gondoltam, hogy valami ilyesfajta dolog fog történni, olyan, 
mintha egy picit mi is ott lettünk volna. Jó hallani azt, hogy ezen a glasgow-i 
klímacsúcson már gyakorlatilag kisebbségben vannak azok az országok, amelyek itt a 
klímaváltozás elleni fellépésben nem egy úton haladnának. Úgyhogy ezt nagyon nagy 
örömmel halljuk. 

Szeretném köszönteni közben Hajdu képviselőtársunkat is.  
Most pedig szeretném átadni a szót Litkei Máténak, a Klímapolitikai Intézet 

igazgatójának. Ha az igazgató úr néhány mondatban magát az intézetet is be tudná 
mutatni, az szerintem nagyon hasznos lenne. Köszönjük szépen. 
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Litkei Máté János beszámolója 

LITKEI MÁTÉ JÁNOS, a Klímapolitikai Intézet igazgatója: Köszönöm a szót. 
Tisztelt Albizottság! Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony! Tisztelt Képviselő Hölgyek 
és Urak! Megtisztelő a mai napon itt lenni.  

A Klímapolitikai Intézetet, amelyet képviselek, a Mathias Corvinus Collegium és 
a Századvég Alapítvány hozta létre 2020-ban azzal a céllal, hogy legyen egy olyan 
szakpolitikai elemző intézet Magyarországon, amely szakértői vélemények 
becsatornázásán keresztül, nemzetközi kapcsolatok építésén keresztül egyrészt tudja 
támogatni a magyar kormánynak a klímavédelmi törekvéseit, másrészt pedig a 
közbeszédformálásban egy nagyon fontos szerepet tölt be. A mi feladatunk, amit az 
alapítóink meghatároztak számunkra, az az, hogy a szélsőségektől mentessé tudjuk 
tenni a hazai közbeszédet, értem ezalatt a klímaváltozás tagadását, amely az 
alapításunk, illetve az azt megelőző néhány évben azért markánsabban jellemezte 
nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi diskurzust, valamint a klímaváltozással 
kapcsolatos úgynevezett anarchista hangokat, ezeket a pánikkeltő hangokat, amelyek 
eltúlozzák a klímaváltozás, illetve az ezzel járó társadalmi következményeknek a 
hatásait, jórészt egyébként azzal a céllal, hogy ezzel különböző politikai vagy egyéb 
hasznot hajtsanak. A Klímapolitika Intézet próbálja szakmai alapokra terelni ezeket a 
párbeszédeket, és a mai napon is egy hasonló narratívát szeretnék felvázolni. 

A helyettes államtitkár asszony nagyon nagy részében említette azokat a 
dolgokat, amelyekről én is szerettem volna beszélni, úgyhogy sorban húztam ki itt a 
mondandómat. Próbálom lerövidíteni ennek megfelelően. 

A Glasgow-ban megtartott klímacsúcsot sokan sokféleképpen értékelték már az 
eltelt időszakban, és a COP26 eredményessége kapcsán véleményem szerint egyfajta 
kettős értékelés lehetséges. Az egyik egy inkább pozitív megközelítés, amely a korábbi 
klímacsúcsok eredményével veti össze a mostanit. Ez alapján egyértelműen 
kijelenthető, hogy sokkal több a bizakodásra okot adó konkrétum, a valós 
kezdeményezés.  

Ezeket jórészt említette a helyettes államtitkár asszony is, ilyen például a 
körülbelül 190 ország által aláírt szénüzemű energiatermelés visszaszorítását célzó 
egyezmény; az, hogy több mint 140 aláíró ország, köztük hazánk is megállapodott 
abban, hogy 2030-ra megállítják a föld erdeinek pusztítását; az, hogy 105 ország 
ígéretet tett arra, hogy az évtized végéig közel harmadával csökkentik az ipari eredetű 
globális metánkibocsátást; az, hogy újra tárgyalásra került a fejlődő országok 
támogatása; hogy a klímacsúcs kiemelten kezelte a klímaváltozás következményei 
enyhítése érdekében megtehető lépések finanszírozását; valamint hogy felismerésre 
került az innovatív technológiák szerepe a klímaváltozás elleni harcban, és ezek 
érdekében új pénzügyi alapokat is hoztak létre. 

Ilyen pénzügyi alap az Agriculture Innovation Mission for Climate, rövidítve 
AIM for Climate, amely az Egyesült Államok és az Egyesült Arab Emírségek által 
vezetett új kezdeményezés, amelyet több mint harminc ország támogat, és amely a 
fenntartható mezőgazdaságban történő innováció felgyorsítása mellett kötelezte el 
magát. A kezdeményezés már 4 milliárd dollárnyi, az éghajlatváltozást figyelembe vevő 
mezőgazdaságba és az élelmezési rendszerek innovációjába történő befektetést gyűjtött 
össze, beleértve az Egyesült Államok egymilliárd dollárnyi hozzájárulását. 

Szintén említésre méltó az Egyesült Királyság és India által vezetett Green Grids 
Initiative, amit több mint 80 ország támogat annak érdekében, hogy világszerte 
összekapcsolják a kontinenseket, országokat és közösségeket a legjobb megújuló 
energiaforrásokkal, vagyis hogy mindenkinek megteremtsük a tiszta energiához való 
hozzáférését. 
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A legnagyobb várakozásra okot adó kezdeményezés intézetünk szerint a 
Breakthrough Energy Catalyst program. Ennek keretében olyan kockázatitőke-alap 
kerül létrehozásra, amelynek kifejezetten az lesz a célja, hogy a legfontosabb és 
legígéretesebb kísérleti fejlesztési szakaszban lévő zöldtechnológiákat és innovációkat 
eljuttassák a gyakorlati alkalmazhatóságig. 

Fontos eredmény, hogy 190 nemzet és szervezet tett konkrét utalást a 
széntüzelésű erőművek jelentős mértékű csökkentésére, ez az úgynevezett „phase 
down”, ahogy a helyettes államtitkár asszony is említette, ugyanakkor a szövegben 
sokáig az úgynevezett „phase out”, tehát a teljes kivezetés szerepelt. Az utolsó 
pillanatban jórészt India és Kína kérésére megváltoztatták ezt a végleges szöveget, 
amelynek szintén kettős értelmezése van. Az elemzők egyik fele történelmi sikerről 
beszél, hogy egyáltalán ez a „phase down” belekerült a zárónyilatkozatba, a másik fele 
pedig történelmi kudarcról, hogy nem sikerült elérni a teljes kivezetés 
megfogalmazását. Az energiaátmenet, ezen belül is a szénkivezetés kiemelt prioritása 
volt a brit elnökségnek, dedikált energianap keretében kísérőrendezvények is 
megtartásra kerültek a témában. Ezek közül csak egyet emelnék ki, a Powering Past 
Coal Alliance rendezvényét, amely szervezetnek hazánk is tagja. 

Zárójelben jegyezném meg, hogy általában amikor az energiaszektor 
dekarbonizációjáról beszélünk, akkor a közbeszédben a szennyező technológiákról a 
teljesen karbonmentes energia-előállításra való átállást értjük ezalatt. Azonban a 
klímavédelem szempontjából már akár az is jelentős előrelépés lehet, ha a legnagyobb 
kibocsátók a szén- és lignitkapacitásaikat földgázalapúra cserélik, ugyanis a 
földgázüzemű erőművek alkalmazásával egységnyi energia előállítását kevesebb szén-
dioxid-kibocsátással tudjuk elérni. Jelenleg véleményünk szerint irreálisnak tűnik, 
hogy az olyan gazdaságok, mint Kína vagy akár Németország, a földgáz átmeneti 
használata nélkül tudják energiaszektorukat üvegházhatásúgázkibocsátás-mentessé 
tenni. 

Szintén itt jegyezném meg az, hogy személy szerint nagy reményeket fűzök az 
úgynevezett carbon capture, vagyis a szénleválasztási technológia alkalmazásához is, 
amelynek segítségével akár a szilárd széntüzelésű erőművek üvegházhatásúgáz-
kibocsátása is minimalizálható. A már említett klímainnovációs alapok egyik fontos 
finanszírozási célpontja lehet az említett technológia. 

A klímacsúcs fontos momentuma volt az, hogy 105 ország ígéretet tett arra, hogy 
az évtized végéig közel harmadával csökkentik az ipari eredetű globális 
metánkibocsátást. Az új kezdeményezés az olaj- és gázkutakból, csővezetékekből és 
egyéb fosszilis tüzelőanyag-infrastruktúrából kiszivárgó metán megfékezésére helyezi 
a hangsúlyt. A kezdeményezés a világ tizenöt legnagyobb metánkibocsátója által 
támogatott, köztük az Egyesült Államok, az Európai Unió, Indonézia és Irak által. Az 
aláírók közül hiányzik Kína, India és Oroszország, ahol jelentős a gázszivárgás, 
valamint Ausztrália sem írta alá, ahol jelentős a szénbányászatból származó 
metánkiszivárgás.  

A klímavédelmi intézkedéseknél általában főként a szén-dioxidra helyezik a 
hangsúlyt, az iparosodás előtti szint óta bekövetkezett 1,1 Celsius-fokos globális 
felmelegedés domináns mozgatórugójára, azonban a metán a számítások szerint a mai 
napig a globális felmelegedés körülbelül 30 százalékáért felelős. Ennek az az oka, hogy 
körülbelül huszonháromszor erősebb az üvegházhatása a szén-dioxidnál. Azt is 
érdemes megjegyezni, hogy a metán a szén-dioxidnál sokkal gyorsabban megkötésre 
kerül a légkörben, nagyjából 8-12 év alatt. E két faktorból adódik, hogy egy radikális 
metánkibocsátás-csökkentés sokkal hamarabb érzékelhető hatást válthat ki, mint azt a 
szén-dioxid esetében tapasztaljuk, ezért is van különös jelentősége ennek a metán 
pledge-nek. 
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A klímakonferenciával kapcsolatban természetesen számos negatív hangot is 
hallhattunk, ezek leginkább arról szóltak, hogy az egyes államok vezetői már a 
közelmúltban is tettek hangzatos vállalásokat, amelyek jórészt nem teljesültek.  

Glasgow-ban, ahogy már említettem, illetve a helyettes államtitkár asszony is 
említette, az okozta a legnagyobb csalódást, hogy a záródokumentum eredeti tervezete 
a szénfelhasználás teljes kivezetését tartalmazta, ehhez képest az elfogadott egyezmény 
csak a kibocsátások csökkentéséről szól. A dokumentum jelentőségét némileg tovább 
mérsékli, hogy az aláírást követő napokban Scott Morrison ausztrál miniszterelnök egy 
sajtótájékoztatón kiállt a szénfelhasználás mellett. Ez nem olyan meglepő, hogyha 
figyelembe vesszük, hogy a szigetország szinte korlátlan készlettel rendelkezik a 
nyersanyagból, az energiaszuverenitásuk jelentős mértékben ennek az 
energiahordozónak a használatára épül, sőt exportálják is a szenet. 

Ausztráliához hasonlóan személy szerint némileg szkeptikus vagyok a kínai 
vállalásokat tekintve is, ugyanis a kínai külügy is felpuhította a Skóciában elfogadott 
dokumentumot. Peking úgy foglalt állást néhány nappal az aláírást követően, hogy 
lassítani kell a globális szénfelhasználás csökkentésének az ütemét. Az elemzések egy 
része arra mutat rá, hogy ez egyfajta kiskapu lehet Peking számára, ugyanis a kínai 
vezetés jelenleg nem látja, hogy a keleti ország energiaigényének fokozatos 
növekedését középtávon hogyan lehet a szén alkalmazása nélkül kielégíteni. 

Szintén némi csalódásra okot adó jelenség, hogy a tiszta energiákról szóló 
párbeszéd kissé féloldalasra sikerült Glasgow-ban, illetve a glasgow-i eseményeket 
illető elemzésekben. 

A megújuló forrásokról rengeteg szó esett, azonban méltatlanul kevés szerepet 
kapott a nukleáris energia. Ma a felmelegedés mértékének 1,5 Celsius-fok alatt tartása 
egy óriási nyomás a gazdaságon, azon belül is leginkább az energiaszektoron. A 
mostani klímacsúcson olyan országok tettek komoly kibocsátáscsökkentési 
ígérvényeket, amelyek eddig tartózkodtak, ahogy ez említésre került korábban, ilyen 
például India vagy Oroszország, ezzel felzárkóztak az EU-hoz, az USA-hoz, Japánhoz 
vagy éppen Kínához. Ennek ellenére a nagy fejlődő országok esetében a következő 
években a kibocsátás növekedése várható a legtöbb előrejelzés szerint, ugyanis az 
energiaszükségletük meredeken növekszik, ahogy a XX. században a fejlett világ 
energiaigénye is nőtt, és ez kizárólag időjárásfüggő, megújuló energiával - gondolok itt 
például a szél- és a napenergiára - versenyképes módon jelenleg nem fedezhető. 

A kibocsátásnövekedés problematikája arra vezethető vissza, hogy egyelőre nem 
látjuk az ígéretek teljesítéséhez vezető utat. A szénerőmű-kapacitások leépítése egy 
rendkívül jó irány, ami jelentősen mérsékelni tudja a kibocsátásnövekedést, de a kieső 
kapacitásokat valamiből pótolni kell.  

A kibocsátások csökkentésében két esetben várható igazi áttörés: az egyik eset, 
ha a technológiafejlődés következtében a megújulóenergia-termelés és annak tárolása 
piaci alapon versenyképes alternatívája lesz a fosszilis energiaforrásoknak, a másik eset 
pedig a nukleáris kapacitások megnövelése, hiszen klímasemleges és fenntartható 
energiatermelési módról beszél mindkét esetben. Valószínűleg egyébként mindkét útra 
szükség lesz az eredmények eléréséhez. 

Mivel a nyugati világ egy része mindenáron búcsút akar inteni az 
atomerőműveknek, kizárásos alapon csak a megújuló erőforrások nagymértékű 
támogatásának az irányába tudnak elmozdulni. Azonban az időjárásfüggő 
zöldenergiát, ahogy említettem, még nem tudjuk megfelelően és rentábilisan eltárolni, 
ezért a megfelelő teljesítmény fenntartásához szükségszerűen vissza kell nyúlniuk ezen 
országoknak a gáz- és széntüzelésű erőművekhez, jelenleg ezt látjuk például 
Németország esetében is. 
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Álláspontom szerint a szén-dioxid-kibocsátás minimalizálásának valódi kulcsa 
az új és ezzel együtt jövedelmező innovatív technológiákra való átállás és az 
úgynevezett technológiasemlegesség elvének az alkalmazása. Azt a modellt ugyanis 
nem látjuk működőképesnek, amelyben a megújuló erőforrások csak állami 
támogatással tarthatók fenn, tehát nem a működtetés, hanem a technológiaváltás 
szubvenciójára van szükség. Ennek fényében értelmezésem szerint a csúcstalálkozó 
egyik legígéretesebb kezdeményezése a már említett klímainnovációs technológiát 
támogató Breakthrough Energy Catalyst program. 

Ahogy arra utaltam, a már jelenleg is rendelkezésre álló nettó zéró kibocsátású 
energiaforrások közül jelenleg csak a nukleáris erőmű képes megbízhatóan, olcsón és 
folyamatosan villamos energiát előállítani. Az atomenergia használata nélkül jelenleg 
nincs karbonmentes energiaszektor, hacsak az adott ország nem rendelkezik rendkívül 
előnyös földrajzi adottsággal, és nem tudja energiaszükségletének jelentős részét 
viszonylag stabil termelésű vízerőművekkel kielégíteni.  

Jelenleg világszerte összesen 52 atomreaktor épül. A kapacitásbővítő országok 
közt Kína áll az élen, náluk 14 atomreaktor épül az országban, India 6, Dél-Korea 4, az 
Egyesült Arab Emírségek, Törökország és Oroszország 3-3 új reaktort épít. Azok az 
országok, amelyek az EU-ban nagy mennyiségű, alacsony karbonkibocsátású energiát 
tudnak előállítani, víz- és nukleáris energia alkalmazásával tudják ezt megtenni. Ennek 
ellenére kevés szó esett a klímacsúcson arról, hogy a nukleáris energiának milyen 
szerepe lehet a kibocsátáscsökkentési célkitűzésekben. 

Európában különösen éles szembenállás tapasztalható ez ügyben, ezért is 
okozott számunkra némi csalódást, hogy ezzel kapcsolatosan nem volt egy egyértelmű 
állásfoglalás. Annak ellenére, hogy idén tavasszal az Európai Bizottság saját 
kutatószervezete, az úgynevezett Joint Research Centre fenntartható energiának 
minősítette a nukleáris energiát, a német környezetvédelmi miniszter júliusban 
kifejezetten az atomenergia kihagyását kérte az EU zöld pénzügyi taxonómiájából. 
Mivel a német választások szeptemberben lezajlottak, összeállt a kormánykoalíció is, 
Ursula von der Leyen az energiaválság témájában tartott EU-csúcsot követően nemrég 
kiállhatott a nukleáris energia mellett, hiszen a választások után már egyik nagy német 
párt kredibilitása sem került veszélybe.  

Sajnos az új német kormánykoalíció nem tűnik racionálisabbnak a kérdésben, 
pedig a német atomstopnak az lett az eredménye, hogy a németországi 
karbonkibocsátás idén rekordmértékben fog növekedni, illetve az év végéhez közeledve 
kijelenthetjük, hogy növekedett. Ezzel kapcsolatosan mindenképpen szükség van 
Magyarországon egy határozott állásfoglalásra, ami meg is történt az energiaválság 
témájában tartott EU-csúcsot megelőzően. Magyarország azon tíz európai uniós 
tagállam egyike, amely kéri a nukleáris energiának az EU-s zöld taxonómiában való 
elismertetését. Ez ügyben egyébként a napokban várható a Bizottság részéről döntés, 
úgyhogy ezt érdemes figyelemmel kísérni. 

A Climate Action Tracker független szakértőinek értékelése szerint a nagy 
szennyezők, ide értem az USA-t, Oroszországot, Indiát és Kínát, mostani vállalásaival 
együtt már sokkal közelebb állunk a párizsi megállapodásban kitűzött legfeljebb 
1,5 fokos felmelegedési célhoz. Ahogy azt a helyettes államtitkár asszony említette, 
jelenleg a számítások szerint 1,8 foknál tudjuk mérsékelni, illetve megállítani a globális 
átlaghőmérséklet-emelkedést, ha mindenki betartja a vállalásait - a korábbi 
vállalásokkal ez jóval 2 Celsius fok fölött volt. A kérdés valójában az, hogy be lesznek-e 
tartva ezek a vállalások. 

Még egy hazai kitekintés: számos nagy kibocsátóval ellentétben Magyarország, 
minden túlzás nélkül kijelenthető, hogy élen jár a zöldprogramjaival, annak ellenére, 
hogy hazánk a globális kibocsátásnak mindössze 0,13 százalékáért felelős. 1990-hez 
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képest 32-33 százalékkal sikerült csökkenteni az üvegházhatásúgáz-kibocsátást, ami 
jóval az európai átlag feletti teljesítés. Ez annak fényében különösen szép eredmény, 
hogy számos ország, például a szomszédos Ausztria nemhogy csökkenteni nem tudta 
az ÜHG-kibocsátás, de egyenesen növelte is azt. Ennek fényében intézetünk és 
jómagam is egyet tudok érteni azzal a szlogennel, amelyet a magyar kormány 
megfogalmazott, miszerint Magyarország zöld úton jár. 

Összességében tehát a COP26 fontos találkozó volt. Ha a nagy kibocsátók 
betartják a vállalásaikat, akkor valóban jobb helyzetben leszünk a klímaváltozás elleni 
harc során, mint voltunk a klímacsúcs előtt. A legnagyobb eredménynek azonban azt 
tartom, hogy a világ vezetői felismerték a klímainnovációs megoldások támogatásának 
fontosságát, nagyon komoly lépések történtek ebben az irányban. Meggyőződésem 
szerint az innovatív megoldások jelenthetik az egyedüli megoldást a jelenlegi 
életszínvonalunk fenntartására és egyúttal környezetünk megóvására. Köszönöm 
szépen a figyelmet. 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen az igazgató úrnak. Közben köszöntjük Varga Gábor 
képviselőtársunkat. Igazából az lenne a kérdésem, hogy van-e bárkinek kérdése. (Senki 
sem jelentkezik.) Hogyha nincs, akkor én kérdezek, vagyis két megjegyzés az elején. 

Juhász Hajnalka képviselőtársunknak el kellett mennie egy másik bizottsági 
ülésre, de ő egyébként készült, és afelől érdeklődött, hogy a helyettes államtitkár 
asszonynak elküldheti-e írásban a kérdéseit. Én azt mondtam neki, hogy szerintem 
igen, de megígértem, hogy ezt megkérdezem. (Dr. Botos Barbara bólint.) Akkor ezt 
átadjuk neki. 

Illetve az igazgató úrtól azt szerettem volna kérdezni, hogy van-e a glasgow-i 
klímacsúcsról valamifajta összefoglaló anyaga az intézetnek, mert ha igen, és 
megküldik számunkra, akkor ezt mi szívesen megosztjuk a tagokkal.  

 
LITKEI MÁTÉ JÁNOS, a Klímapolitikai Intézet igazgatója: Készült egy 

sajtónyilvános összefoglaló, ezt mindenképpen megküldöm, illetve vannak olyan, nem 
sajtónyilvános anyagaink, amit szintén meg tudunk osztani. Ezek jórészt azokra a 
tapasztalatokra épültek, hogy mi magunk is kint voltunk - egyébként Botos Barbara 
helyettes államtitkár asszonnyal egyidőben tartózkodtunk kint, ezt csak 
érdekességképp mondom -, úgyhogy ezeket nagyon szívesen megosztjuk a képviselő 
hölgyekkel és urakkal. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Én nagyon sok kérdést összeírtam itt magamnak, 

de tekintettel arra, hogy nyilván korlátozott az időkeret, így két dolgot szeretnék 
kiemelni, szerintem elsősorban a helyettes államtitkár asszonyhoz, de hogyha az 
igazgató úr tud válaszolni, akkor ez is nagyon érdekelne engem. 

Az egyik az, hogy a glasgow-i klímacsúcs rávilágított arra, hogy több tiszta 
technológia térnyerése is elképzelhető. Hogyan látja az ITM, ez esetleg milyen hatással 
lehet az autóiparra? Nyilván ez egy nagyon fontos ágazat hazánkban. 

A második pedig az, hogy ha pár tájékoztató gondolatot kaphatnánk 
Magyarország nemzetközi klímafinanszírozásával kapcsolatban, az szerintem nagyon 
hasznos lenne. 

Most ennyi, és hogyha még marad időnk, akkor lehet, hogy más kérdés is 
felmerül. Köszönöm. 

 
DR. BOTOS BARBARA helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm szépen a kérdést. Több tiszta technológia. Alapvetően az 
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Innovációs és Technológiai Minisztériumnak is ez a jelszava, hogy okos, elérhető és 
tiszta energiát biztosítsunk mindenkinek. 

Az autóiparral kapcsolatban, mint mondtam, a brit elnökségnek az volt az egyik 
fő célja, hogy itt is elérjen megállapodást. Azt tudjuk, hogy a „Fit for 55” csomagban is 
van egy „CO2 cars” dosszié, amely arról szól, hogy 2035-ig a belső égésű motorok olyan 
szintű kivezetését irányozza elő, hogy nem lehet forgalomba hozni az uniós piacon 
belső égésű motorral ellátott gépjárműveket 2035-től. Volt is ezzel kapcsolatban egy 
nyilatkozat, amelyet pontosan az autógyártó országok nem írtak alá, tehát nem írta alá 
Kína, nem írta alá Németország, nem írta alá Franciaország, nem írta alá Japán és az 
Egyesült Államok sem.  

Tehát látszik az, hogy másban gondolkodik az autóipar, és ha megnézzük a 
magyar autógyártókat, a magyar autógyártók is két irányban gondolkodnak. Az egyik 
az elektrifikáció, illetve a hidrogén-üzemanyagcellás gépjárművek, főleg a közúti 
áruszállítás tekintetében, de az e-fuel is hosszú távon, sőt, nem is hosszú távon, rövid 
távon bekerült a képbe, hiszen nem csak a kiszolgáló infrastruktúrák, legyenek azok a 
benzinkutak, a hálózataink, mind alkalmasak arra, hogy a meglévő 
gépkocsiállományunkat gyorsan kiszolgálja ez az e-fuel a jövőben, főleg hogyha 
megújuló energiára épül a víz hidrolízise, amelyből utána szén-dioxiddal együtt magas 
nyomáson, katalizátoron tudnak előállítani akármilyen üzemanyagot.  

Ez egy másik út, és a magyar autógyártók is ebben gondolkodnak, a 
legnagyobbak is. Hiszen ha megnézzük, a világon 1,4 milliárd személygépkocsi van, 
évente százmillió gépkocsit gyártunk le globálisan, ennek töredékét az Európai 
Unióban, nagy részét az Egyesült Államokban és Kínában. Magyarul: 14 év kellene 
ahhoz, hogy a meglévő 1,4 milliárdos gépkocsiállományt globálisan lecseréljük, de ne 
felejtsük el, hogy ez az 1,4 milliárd gépjármű még ott fog maradni egy-két évtizedig a 
meglévő elektromos gépjárművek mellett is. Tehát ezért gondolkodnunk kell abban is, 
hogy hogyan tudjuk a jelenlegi belső égésű motorokat zöldebbé tenni, és erre ott van 
az e-fuel mint a jövő üzemanyaga, legyen az e-kerozin, legyen az e-dízel, legyen az e-
benzin vagy bármilyen e-fűtőanyag, amely a jövőben szolgálhatja ezt a célt, abszolút 
megújuló alapokra helyezve.  

Tehát gondolkodnunk kell a régi poolban, és gondolkodnunk kell a legyártandó, 
új elektromos gépjárművekben is. Várhatóan a kettő egymás mellett, párhuzamosan 
fog futni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Van ehhez a témához bármi kiegészítenivaló? (Litkei Máté János 

jelzésére:) Nincs.  
Még esetleg az akkumulátoroknak a kérdésével kapcsolatban nyilván vannak 

különböző fejlesztések, a miniszter úr is nyilatkozott. Van bármi kiegészítenivaló ezzel 
kapcsolatban? 

 
DR. BOTOS BARBARA helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): A nemzeti akkumulátorstratégia is most került elfogadásra, illetve 
Magyarország élen jár az akkumulátorgyártásban, az egyik vezető ország lesz, úgyhogy 
ez nagyban befolyásolja majd a jövőt.  

Ne felejtsük el, ahogy az igazgató úr is elmondta, hogy a legfontosabb és a 
leginkább égető probléma az időjárásfüggő megújuló energiaforrások integrálása az 
energetikai rendszerükbe, és itt a tárolásnak nagyon nagy szerepe lesz. Kiemelném, 
hogy a Mátrai Erőmű szénkivezetési projektje, amely LIFE integrált projekt, egészen 
2029-ig szól, ott van erre egy külön innovációs lábunk, elemünk, hogy a különböző 
tárolási technológiákban innovációs projekteket fogunk támogatni, és szintén az 
Igazságos Átmeneti Alap, amely 103 milliárd forint keretösszeggel fog rendelkezésre 
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állni Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Baranya megyében, ott is lesz egy ilyen 
innovációs technológiai kutatási láb. Ezen tárolási projekteknek szeretnénk támogatást 
adni, hogy minél hamarabb tért nyerjenek hálózati és egyéb kérdéskörben is. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést. Még itt van esetleg a nemzetközi 

klímafinanszírozás, ami kimaradt. Köszönjük szépen. 
 
DR. BOTOS BARBARA helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Elnézést kérek! Igen, ez pedig nagyon fontos, hogy Magyarország már 
régóta részt vesz a nemzetközi klímafinanszírozásban. Összesen 1,2 milliárd forintot 
ajánlottunk fel a Zöld Klímaalapnak. A legutóbbi 200 millió forintot most sikerült 
átadnunk a Zöld Klímaalapnak, amely a fejlődő országokban a befektetéseket szolgálja, 
1,6 milliárd forinttal támogatjuk a nyugat-balkáni bilaterális klímafinanszírozást, és 
további egymilliárd forinttal pedig a nemzetközi klímafinanszírozásban támogatjuk az 
ország nemzetközi klímafinanszírozási tevékenységét. Ezzel is hozzájárulunk ahhoz az 
éves százmilliárd forintos felajánláshoz, amelyből az Európai Unió körülbelül 
25 milliárd forintért felel, azon belül Magyarország is.  

Tehát akkor még egyszer: 1,2 milliárd forint Zöld Klímaalap, egymilliárd forint 
eddig nemzetközi klímafinanszírozásra és 1,6 milliárd forint a nyugat-balkáni 
fejlesztésekre került átadásra, felajánlásra. Ennek forrása Magyarország 
kvótabevételei, hiszen az emissziókereskedelmi rendszerből származó hazai 
kvótabevételek 50 százalékát vagyunk kötelesek zöldfinanszírozásra fordítani, és ezen 
összegből a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően lehetőségünk van nemzetközi 
klímafinanszírozási célra is felajánlani összegeket. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy a képviselőtársaimnak bármilyen 

kérdés eszébe jutott-e közben, ami a glasgow-i klímacsúccsal kapcsolatos. (Senki sem 
jelentkezik.)  

Akkor talán nekem még egy záró kérdésem lenne, mert még van öt percünk, és 
ezt még hadd tegyem fel! Bármilyen szempontból is előtérbe került-e az 
energiaáraknak a kérdése a glasgow-i klímacsúcson? Vagy inkább a célkitűzések? Van-
e bármilyen kommunikáció azzal kapcsolatban, hogy a fenntarthatósági szempontokat 
ezzel együtt vegyük figyelembe? Köszönöm szépen. 

 
DR. BOTOS BARBARA helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Ez a téma kevésbé volt fókusza a glasgow-i klímacsúcsnak, mint az 
uniós tárgyalásoknak, mint például az októberi, és az Európai Tanács decemberi 
ülésének is a témája lesz. Mi fontosnak tartjuk azt is, hogy ezt összekössük a „Fit for 
55” csomaggal tárgyalás szintjén, függetlenül attól, hogy inkább geopolitikai tényezők 
voltak azok, amelyek miatt az energiaárak emelkedtek, bár az Európai Bizottság is 
elismerte, hogy az emissziókereskedelmi rendszer is 10-15 százalékban hozzájárult 
ehhez. Megvizsgálták azt, hogy a spekulánsok jelenléte ebben az emissziós 
kereskedelmi rendszerben hozzájárult-e ahhoz, hogy az elmúlt négy évben 
megtizenkétszereződött a kvótaár, tehát olyan 5 euróról egészen 65 euróig felment, a 
legutóbbi héten 67 euró is volt, tehát történelmi magasságokat ért el a kvótaár.  

Mi úgy gondoljuk, hogy fontos beavatkozni a rendszerbe, ezért Magyarország 
október 28-án egy non-papert nyújtott be az Európai Bizottságnak, amelyben 
javaslatot tettünk arra, hogy hogyan lehetne a spekulánsokat kiszorítani az 
emissziókereskedelmi rendszerből, illetve hogyan lehetne egy kicsit módosítani a 
védőmechanizmusokat a tekintetben, hogy hamarabb belépjenek ezen 
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védőmechanizmusok. Jelenleg az a védőmechanizmus az emissziókereskedelmi 
direktíva 29/C. cikkelye alapján, hogy ha hat hónapon keresztül a két évvel azelőtti 
kvótaár háromszorosát eléri a kvótaár, akkor kvótákat szabadítanak a piacra, hígítják 
a piacot, és így csökkentik a kvótaárakat. Ez egy lehetetlen szabály, a két évvel ezelőtti 
kvótaár átlagban, mondjuk, 25 euró volt, 75 eurót kellett volna most elérni idén ahhoz, 
hogy ez a védőmechanizmus életbe lépjen. Magyarul: ez a védőmechanizmus nem 
működik, olyan nagy ez a kétéves intervallum és olyan hosszú időn át követelik meg a 
háromszorosát. Úgyhogy mi erre egy konkrét javaslatot tettünk, és reméljük, hogy 
számos támogatója lesz ennek, hiszen az uniós szabályozásnak igazodnia kell ahhoz, 
hogy csökkenteni tudjuk az Európai Unió, azon belül Magyarország energiafüggőségét, 
és az ilyen hirtelen bekövetkezett geopolitikai tényezők sokasága nem tudja felborítani 
Magyarország energiaellátásának a biztonságát.  

Egyúttal jelzem, hogy Magyarország energiaellátása biztosított, gáztárolóink 
telítve vannak, a hazai árszabályozási rendszer védi a fogyasztókat, és számos olyan 
intézkedést hozott a magyar kormány, beleértve az üzemanyagárak csökkentését, 
illetve egyéb intézkedéseket is, amelyek segítik a magyarországi fogyasztók, ipari 
fogyasztók védelmét, beleértve a kkv-k szabályozott energiaárakkal élési lehetőségének 
a biztosítási szándékát is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Én úgy gondolom, hogy nagyon hasznos 

tájékoztatást kaptunk a glasgow-i klímacsúcsról, és ezt szeretném mind a két 
előadónknak megköszönni. Akkor a kérdéseket még el fogjuk küldeni, illetve várjuk 
majd ezt az anyagot, amit megbeszéltünk. 

Az ülés berekesztése 

Szeretném megköszönni mindenkinek, hogy eljött ide a mai napon, és 
megragadom az alkalmat, hogy a következő időszakhoz mindenkinek nagyon jó 
munkát, jó egészséget és áldott ünnepeket kívánjak, akivel nem találkozunk, mert 
nyilván itt most már az adventi első vasárnap után szerintem mindenki a karácsonyi 
időszakra is hangolódik.  

Úgyhogy én mindenkinek áldott ünnepeket kívánok, és viszontlátásra a 
következő albizottsági ülésig. Mi pedig egyébként folytatjuk a Fenntartható fejlődés 
bizottságának az ülésével. Köszönjük szépen, és lezárom az ülést. Nagyon szépen 
köszönöm. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 45 perc) 

  Dr. Koncz Zsófia 
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Farkas Cecília 


