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Az Országgyű lés

az éghajlatvédelmi kerettörvény el őkészítéséről szóló 60/2009 . (VI. 24.) OGY határozatnak
megfelelően;
összhangban a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programró l
szóló 96/2009 . (XII. 9.) OGY határozatban foglalt célkitűzésekkel és a Magyarország
fenntarthatósági helyzetéről és az abból adódó feladatokról szóló 102/2009 . (XII . 18 .) OGY
határozattal ;
összhangban a Nemzeti Éghajlat-változási Stratégiáról szóló 29/2008 . (III. 20.) OGY
határozattal ;
illeszkedve az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének célkit űzéséhez és az Európai
Unió éghajlatvédelemre irányuló programjához és jogalkotási intézkedéseihez ;
hivatkozva a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanács 2009 . január 16-i keltezésű „Az energia -
és klímapolitika aktuális kérdéseir ő l” címet viselő állásfoglalására és a Magyar Tudományos
Akadémia Elnökségének, illetve Környezettudományi Elnöki Bizottságának klímaváltozássa l
összefüggő állásfoglalására;
tekintettel a globális éghajlatváltozásra és a tényre, hogy annak hatásai a természete s
rendszerek és a társadalom egészének létfeltételeit érinti, és ezáltal megszabja a jelen és jöv ő
társadalmi szükségleteinek kielégíthetőségét ;
figyelemmel a nemzetközi tudományos szervezetek (Éghajlat-változási Kormányköz i
Testület, Világ Tudományos Akadémia, InterAcademy Panel) jelentéseire, amelye k
értelmében az éghajlatot alakító folyamatokban az emberi tevékenység is mind jelent ősebb
szerepet játszik;
továbbá számításba véve, hogy hazánk is jelentős mértékben kitett a környezeti feltételekben
végbemenő változásoknak, és ezért Magyarország számára az éghajlat megváltozása növekvő
kockázatokat és alkalmazkodási kihívást jelenthet ;
tekintettel arra, hogy az üvegházhatású gázok emberi eredet ű kibocsátása elsősorban a
fosszilis tüzelőanyagok felhasználásához kötődik és Magyarország függősége a fokozatosa n
kimerülő , kínálatában csökkenő fosszilis tüzelőanyagok behozatalától jelent ős politikai ,
gazdasági és környezeti problémákat eredményez ;
tekintettel arra, hogy az éghajlatváltozás alapvető okai közé tartozik az ökológiai rendszere k
degradációja ;
figyelemmel arra, hogy a gazdasági válság megfelel ő kezelése és a fenntartható fejlődés is
szükségessé teszi a környezetvédelmi és gazdaságélénkítési intézkedések összekapcsolását ,
összhangjuk mielőbbi megteremtését;
figyelemmel a fenntarthatóságra és a jöv ő nemzedékekkel szemben fennálló felelősségünkkel
összefüggő célkitűzésekre ;

az Alkotmánnyal összhangban a következ ő törvény alkotja :
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I . fejezet

Általános rendelkezések

A törvény célja

1 . § (1) E törvény célja, hogy a termélési, fogyasztási és életviteli szerkezet, a település i
szerkezet, az épített környezet és a területhasználat célirányos módosításával, a
környezettudatos szemlélet, mindenekelőtt a takarékos energia- és anyagfelhasználá s
előmozdításával, továbbá az éghajlatváltozáshoz való társadalmi alkalmazkodás feltételeine k
megfelelő kialakításával hozzájáruljon az éghajlatváltozás lassításához, hatásainak
mérsékléséhez és a változásokhoz való alkalmazkodáshoz .
(2) E törvény célul tűzi ki, hogy
a) a hazai adottságok, a nemzetközi és az európai közösségi együttm űködésből adódó

feltételek és lehetőségek figyelembevételével átfogó megoldást adjon az
éghajlatváltozással összefüggő ökológiai, társadalmi, politikai és gazdasági problémákra
és azok okainak, hajtóerő inek kellő hatékonyságú mérséklésére, amely a fenntarthatósá g
keretei között biztosítja a magyar társadalom szükségleteinek kielégítését ;

b) összhangban a globális éghajlatváltozásért viselt arányos felel ősségünkkel és az ezze l
kapcsolatos nemzetközi együttm űködés alapjául szolgáló ENSZ Éghajlat-változási
Keretegyezmény célkitűzésével meghatározza az üvegházhatású gázok kibocsátásána k
2050-ig történ ő csökkentésének magyarországi célértékeit a veszélyes mértékű globális
éghajlatváltozás elkerüléséhez szükséges kibocsátás-csökkentési feltételek
figyelembevételével ;

c) megalapozza egy olyan szabályozási rendszer bevezetését, amely az ökológiai rendszere k
tűrőképességének, a gazdasági, tudományos és technikai feltételeknek, a hazai társadalom
valós szükségleteinek és az energiaellátás biztonsága szempontjainak figyelembe
vételével, továbbá a b) pontban foglaltakkal összhangban ütemezetten mérsékli a haza i
összes fosszilis energiaforrás felhasználását ;

d) meghatározza az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás hazai feladatait, eze k
megvalósításának lehetőségeit és eszközeit, hogy a társadalom és gazdasági élet minden
szereplője a megfelelő tudás és eszközök birtokában — a szükséges intézkedése k
megtételével — legyen felkészülve az éghajlatváltozás káros hatásai elleni hatékon y
védekezésre ;

e) a várható változásokhoz való jobb alkalmazkodás érdekében meghatározza a haza i
ökoszisztémák alkalmazkodóképessége javításának lehet őségeit és az azzal kapcsolato s
feladatokat, továbbá megteremtse Magyarország természetes növénytakarójána k
szükséges mértékű rekonstrukciójának kereteit ;

f) keretet adjon a megújuló energiaforrások fenntartható módon történ ő felhasználásának
bővítéséhez, illetve az energiatakarékosság és energiahatékonyság javítását szolgál ó
hatékonyabb szabályozás kialakításához ;

g) elősegítse Magyarország számára egy alacsony üvegházhatású gázkibocsátással járó
fejlődési pályára való áttérést ;

h) hozzájáruljon a társadalmi igazságossághoz, az éghajlatváltozással kapcsolatos terhek
kiegyenlítettebb társadalmi viseléséhez, a gazdaság élénkítéséhez és a foglalkoztatá s
növeléséhez, hatékony közgazdasági ösztönz őket és megfelelő pénzügyi forrásokat
teremtve a szerkezetváltozáshoz szükséges lakossági, közösségi és gazdaság i
energiahatékonysági és megújuló energia beruházásokhoz;

i) meghatározza az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó társadalmi tudatosság erősítéséve l
kapcsolatos feladatokat ;

j) ösztönözze és támogassa az éghajlatváltozással összefüggő kutatás-fejlesztést .
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A törvény hatálya

2. § (1) A törvény hatálya az üvegházhatású gázok légköri kibocsátását eredményez ő
tevékenységekre és folyamatokra, az üvegházhatású gázok légkörb ől történő eltávolítására, a z
éghajlat-változáshoz való alkalmazkodásra, az ezekhez kapcsolódó társadalm i
tevékenységekre és folyamatokra, különösen a társadalmi tudatosság növelésére, az oktatásra,
képzésre és a kutatás-fejlesztésre, valamint mindezek finanszírozására terjed ki .
(2) A törvény hatálya az (1) bekezdésben hivatkozottakkal összefügg ő tevékenységeket végző
természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiség nélküli szervezetekre terjed ki .
(3) A törvény hatálya a Magyarország területén végzett tevékenységek által kibocsátott vagy
eltávolított üvegházhatású gázokra terjed ki .

A törvény alapelvei

3. § Az éghajlat védelme érdekében az alábbi alapelveket kell érvényesíteni :
a) fenntartható fejlődés : A jelenben élő nemzedékek nem korlátozhatják a jövő nemzedékek

szükségleteinek kielégítését . Ennek érdekében a környezet megújuló-képességéne k
figyelembe vételével takarékosan és hatékonyan kell kielégíteni a jelen szükségleteit .

b) rendszerszemlélet: A környezet, így az éghajlatváltozás, a társadalom és a fejl ődés
kérdései összefüggenek, ezért ezek nem kívánatos változásait, változtatásait egy közö s
rendszerben kell kezelni . Ennek érdekében a környezeti – éghajlatvédelmi – szempontoka t
integrálni kell a döntéshozásba, ezért egymást erősítő stratégiákra, tervekre, programokra
van szükség .

c) környezeti átterhelések kiküszöbölése: A különböző , még javító szándékú intézkedése k
esetén is meg kell győződni arról, hogy az intézkedések ne jelentsenek átterheléseket a
különböző környezeti rendszerek között .

d) társadalmi igazságosság : Sem az egyéni, sem a csoportérdekek ne kapjanak indokolatlan
elsőbbséget más egyének vagy csoportok érdekeinek vagy a társadalmi érdekek
hátrányára . A másoknak okozott környezeti és társadalmi terheket az okozónak kel l
viselnie és gondoskodnia kell azok csökkentésérő l, megszüntetésérő l .

e) az erőforrásokhoz való egyenlő hozzáférés elve : Mindenkinek azonos esélyt kel l
biztosítani a közjavakhoz, a környezeti er őforrásokhoz és a közösség által biztosítot t
szolgáltatásokhoz való hozzáférésben .

f) az élethez nélkülözhetetlen szükségletek kielégítése : Biztosítani kell az élethez
nélkülözhetetlen szükségletek kielégítését minden Magyarországon élő ember számára .

g) szubszidiaritás : A döntéseket azon a szinten (lehet őség szerint az érintettek szintjén) kel l
meghozni és végrehajtani, ahol az ahhoz szükséges információk teljes kör űen
rendelkezésre állnak.

h) társadalmi részvétel : Az érintettek számára biztosítani kell az információkhoz val ó
hozzájutás és a döntéshozásban való részvétel lehetőségét.

i) felelősségvállalás: Erősíteni kell a környezettel és társadalommal szemben visel t
döntéshozói, közösségi, vállalati és személyes felel ősséget .

j) elővigyázatosság és megel őzés : A teljes tudományos bizonyosság hiánya nem használhat ó
fel indokként a környezetkárosodást vagy az emberi egészség veszélyeztetését
megakadályozó, hatékony intézkedések elhalasztására . A lehetséges veszély mértékét
figyelembe véve meg kell el őzni a negatív hatások bekövetkeztét .

k) az erőforrások valós értékének számbavétele: Az áraknak tükrözniük kell a fogyasztássa l
és termeléssel kapcsolatos tevékenységek, illetve hatásaik valós költségeit a társadalom
számára, beleértve a természeti erőforrások használatának költségeit .

1) kiszámítható, átlátható, összehangolt szabályozás : Időben tartós, kiszámítható, érthető és
végrehajtható szabályozásra van szükség, amelynek rendszerében a különböz ő elvárások
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erősítik egymást . A szabályozás pozitívan hasson a társadalom értékeire, erkölcsére ,
szemléletére, viselkedésére .

m) decentralizáció, regionalizmus : A klímaváltozáshoz kapcsolódó intézkedések tervezése é s
megvalósítása az érintett térségek eltér ő adottságainak és sérülékenységéne k
figyelembevételével kerüljön meghatározásra és végrehajtásra .

n) integráció: A környezet megóvása minden ágazati és területi politika szerves részét kell ,
hogy alkossa. Ennek megfelel ően, az éghajlatváltozás szempontjait be kell építen i
valamennyi hazai kormányzati stratégiába, tervbe és programba, amelyek tevékenységei a
klímaváltozással — közvetlenül vagy közvetve — összefüggésben állnak .
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II . fejezet

Az éghajlat változását okozó tényezők csökkentése

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának 2050-ig történ ő csökkentés e

4. § (1) Az üvegházhatású gázok magyarországi kibocsátását csökkenteni kell az ENS Z
Éghajlat-változási Keretegyezmény szabályainak és az Éghajlat-változási Kormányközi
Testület módszertanának alkalmazásával az 1990-es bázisév nyel ők nélkül számított
összkibocsátásának (99,16585 millió széndioxid egyenérték tonna) és a 2005-ös bázisé v
nyelők nélkül számított összkibocsátásának (80,38223 millió széndioxid egyenérték tonna )
figyelembe vételével .
(2) A csökkentés eredményeként a Magyar Köztársaság által elszámolt éves üvegházhatás ú
gáz kibocsátás nem haladhatja meg az alábbi értékeket az adott években :
a) 2020-ra 60 millió széndioxid egyenérték tonna (az 1990-es bázisév kibocsátásához képes t

40%-os csökkenés, a 2005-ös bázisév kibocsátásához képest 25,5%-os csökkenés) ;
b) 2050-re 20 millió széndioxid egyenérték tonna (az 1990-es bázisév kibocsátásához képes t

80%-os csökkenés, a 2005-ös bázisév kibocsátásához képest 75%-os csökkenés) .
(3) Amennyiben a nemzetközi vagy európai közösségi éghajlatvédelmi folyamatokban a
Magyarország által vállalt vagy az országra el őírt csökkentési mérték a fentieknél szigorúbb ,
úgy a nemzetközi vagy európai közösségi vállalásokat vagy kötelezettségeket kel l
érvényesíteni .
(4) A (2) bekezdésben hivatkozott célok teljesítésének az érintett ágazatonkénti é s
üvegházhatású gázonkénti bontású számszerű megosztását külön jogszabály szabályozza .
(5) A (2) bekezdésben szabályozott csökkentés megvalósulásának értékelésekor a z
éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás ökológiai feltételeit javító, a 8 . §-ban
foglaltakkal összhangban lévő , újonnan létesített nyel ők által kifejtett hatást is figyelembe kel l
venni .

A fosszilis energiaforrás-felhasználás csökkentés e

5 . § (1) A 4. § (2) bekezdésben hivatkozott célok elérése érdekében a 26 . § (1) bekezdésében
hivatkozott és a 2020-ig terjedő időszakra vonatkozó útiterv előkészítésénél a fosszilis
energiaforrás-felhasználás csökkentése körében elsősorban az alábbi szempontokat kel l
figyelembe venni :
a) hazánk nagymértékű külpiaci függését a fosszilis, primer energiahordozók tekintetében ,

ami bizonytalanná teheti az energiaellátást ;
b) a fosszilis energiaforrások jövőben várható kimerülését és annak várható ütemét ;
c) a kimerülés és a keresletváltozás miatt bekövetkez ő áremelkedés lehet őségét;
d) a termelés és fogyasztás jelenlegi szerkezetének átalakítási szükségességét és lehetőségeit ;
e) a jelenlegi szerkezetben rejlő energiatakarékossági és hatékonyságjavítási lehetőségeket;
f) az ország számára rendelkezésre álló megújuló energiaforrások elméleti és technika i

potenciálját, a megújuló és nem kimeríthető energiaforrásokkal való helyettesíté s
lehetőségét;

g) a foglalkoztatási lehetőségek bővítését és a területi kohézió biztosítását ;
h) az éghajlatvédelem témakörében korábban végzett kutatások eredményeit .
(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott célok teljesítésének az érintett ágazatonkénti bontás ú
számszerű megosztását külön jogszabály szabályozza
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Az éghajlatváltozás társadalmi okainak kezelés e

6 . § (1) Átfogó, integrált szabályozó- és érdekeltségi rendszert kell létrehozni annak
érdekében, hogy a környezetet jelent ősen terhelő , az éghajlatváltozáshoz hozzájárul ó
társadalmi hajtóer ők mérséklődjenek, és a mérsékl ődés üteme összhangban legyen a z
üvegházhatású gázok kibocsátás-csökkentésére vonatkozó, illetve a fosszilis energiaforrás -
csökkentési célokkal . Az integrált szabályozórendszer a termelés, fogyasztás és életvite l
szerkezetének olyan irányú átalakítását segíti el ő , amely megfelel a hivatkozott céloknak .
(2) Az integrált szabályozórendszer megalkotásakor az alábbi szempontokat kell figyelemb e
venni :
a) Az eszközrendszer hatása terjedjen ki minden fosszilis energia-felhasználóra, különö s

figyelemmel a jelentős mennyiségű fosszilis energiaforrást felhasználó és jelentő s
üvegházhatású gázkibocsátással jellemzett ágazatokra ;

b) A csökkentést az igazságos és méltányos teherviselés szellemében kell végrehajtani, és a
fogyasztáscsökkentési célokat ennek megfelel ően szétosztani ;

c) Az egyes ágazatok számára, összhangban a fosszilis energiafelhasználás csökkentéséne k
célkitűzéseivel, kötelező és ütemezett csökkentési célokat kell meghatározni ;

d) Az eszközrendszer járuljon hozzá a természeti er őforrások valós értékének megfelelő
árazásához, ahhoz, hogy a társadalom reális értéken, a küls ő költségeket is figyelemb e
véve kezelje a fosszilis energiaforrásokat, és szembesüljön azzal, hogy azok készlete i
végesek ;

e) A csökkentési célokat az optimálisan lehetséges leghosszabb távra és a térségi fejlettség i
különbségek figyelembe vételével oly módon kell meghatározni, hogy az élethe z
szükséges szükségletek kielégítésére irányuló társadalmi célok ne sérüljenek ;

f) A csökkentési célok teljesíthetősége érdekében — hasonlóan az EU kibocsátási egysé g
kereskedelmi rendszeréhez — a fosszilis energiafelhasználási egységek kereskedelm i
rendszerére és annak intézményeire javaslatot kell tenni ;

g) Osztönözni kell az energiatakarékosságot, az energiahatékonyság javítását, és pozitíva n
ösztönözni a megtakarításra hajlandó fogyasztókat ;

h) Segítse elő az eszközrendszer a közlekedési és szállítási igények csökkenését, különöse n
kiegyenlített területfejlesztéssel, a helyi kereskedelem és munkahelyteremté s
előmozdításával, valamint az info-kommunikációs rendszerek fejl ődésének és
használatának szorgalmazásával ;

i) A szabályozás járuljon hozzá, hogy a megújuló energiaforrások felhasználásának
részaránya a nemzetközi megállapodásokban elő irányzott mértékben növekedjen.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben hivatkozott integrált szabályozórendszert — beleértve a szüksége s
pénzügyi támogatási eszközöket is — külön jogszabály szabályozza .
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III . fejezet

Az éghajlat változásához való alkalmazkodá s

Az éghajlatváltozás hatásaihoz való egyéni és társadalmi alkalmazkodás feladat- é s
eszközrendszere

7. § (1) Az állam feladata, hogy az éghajlatváltozás által megváltozó természeti és ember i
életfeltételekhez való alkalmazkodást megtervezze, koordinálja, szervezze és végrehajtsa ,
továbbá biztosítsa hozzá a szükséges emberi és anyagi er őforrásokat .
(2) Az alkalmazkodás körében az alábbi intézkedéseket kell végrehajtani az alább i
sorrendben :
a) az éghajlatváltozást kísérő hátrányos jelenségek megelőzésére való törekvés ;
b) az elkerülhetetlen jelenségekkel szembeni védekezés ;
c) a bekövetkező károk megelőző jellegű enyhítése ;
d) a bekövetkezett károk mentesítése, valamint helyreállítás .
(3) Az állam a (2) bekezdésben hivatkozott feladatokat az állami intézményrendszere n
keresztül, különösen a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi, a katasztrófavédelmi ,
az egészségügyi és a területfejlesztési intézmények közreműködésével látja el .
(4) A 26 . § (1) bekezdésében hivatkozott útiterv alkalmazkodásra vonatkozó részének, mel y
tartalmazza az egyes ágazatokra vonatkozó részletes szabályokat, az el őkészítése során az
alábbi szempontokat kell figyelembe venni :
a) több, lehetséges éghajlati forgatókönyvet, a legvalószínűbb mellett a széls őséges éghajlat i

forgatókönyveket is ;
b) a hatásviselők (ember, természetes él őhelyek és fajok, agrár-ökoszisztémák, ember i

életterek, kritikus infrastruktúrák) sérülékenységének jelenlegi mértékét, és a várhat ó
hatásoknak, kockázatoknak megfelel ő felkészülés cselekvési szükségességét;

c) az adaptációhoz szükséges intézkedések lehetséges legnagyobb összhangját a kibocsátá s
és energiafelhasználás-csökkentési célokkal, az átterhelések lehetséges legnagyob b
mértékű kiküszöbölése érdekében ;

d) a lakosság egészségi állapotának javítási szükségességét a jobb alkalmazkodóképessé g
érdekében, a prevenciós programok megerősítése és elő térbe helyezése révén ;

e) a lakosság egészségtudatának fejlesztési, és az ezzel együtt járó tájékoztatási ,
egészségnevelő intézkedések szükségességét ;

f) az éghajlatváltozás következtében megjelen ő fertőzések és megbetegedések nagyobb
kockázatát, azok előrejelzésének és megel őzésének szükségességét ;

g) a hirtelen hőmérséklet-változás, a tartós h őhullámok és a káros ultraibolya sugárzás álta l
okozott megnövekv ő terhelések következtében fellép ő kockázatok kiküszöbölését, illetve
a kockázatok kezelését, mind a munkát végz ők, mind az idősek, gyermekek és csökken t
teherbíró képességűek tekintetében ;

h) a különböző élethelyzetben él ő társadalmi rétegek és az egyes emberek (szegények ,
hajléktalanok, idősek, betegek, terhes nők, stb.) helyzetükb ől fakadó adaptációs
képességét ;

i) a víz takarékos és hatékony felhasználását minden felhasználói szektor esetében, a
vízbázisok igénybevételének csökkentése, továbbá az ivóvízbázisok min őségi és
mennyiségi paramétereinek meg őrzése, javítása érdekében ;

j) a vízfelhasználás kiváltásának szükségességét (pl . hűtési, öblítési eljárásoknál) ;
k) az éghajlati széls őségeknek megfelelően kialakításra kerülő többfunkciós víz- é s

tájgazdálkodás szükségességét, amely az árvizes és az aszályos időszakokat, a
vízelvezetés és vízvisszatartás feladatait a tájgazdálkodással, a természetes élőhelyek
megőrzésével és a vízbázisok, vízkészletek védelmével összehangoltan képes kezelni ;

1) az EU Arvízi Irányelvében előírt árvízi kockázati térképeket és kockázatkezelési terveket ;
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m) az EU Víz Keretirányelvének végrehajtására kidolgozott vízgy űjtő-gazdálkodási terveket ,
és azok összehangolásának szükségességét az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodá s
feladataival ;

n) az agrárgazdaságban a terület- és erőforrás kímélő (üzemanyag- és víztakarékos ,
talajkímélő) eljárásokra való átállás szükségességét ;

o) a változó éghajlati feltételeknek megfelel ő hagyományos tájfajták megőrzésének és a
nemesítésnek az ösztönzését a fajtaválaszték bővítése, a várhatóan fellépő kártevőkkel
szemben kialakítandó ellenálló-képesség érdekében ;

p) az állattartás és tenyésztéstechnológia fejlesztésének szükségességét, összehangoltan a z
időjárási szélsőségek miatt várhatóan megsokasodó állatjóléti feladatokkal ;

q) a mezőgazdaságban az éghajlatváltozás miatt bekövetkez ő többletkockázatok
megelőzésének és kezelésének szükségességét ;

r) a vízerózió, árvizek, szárazodás, vízszintváltozások miatt az épített struktúrákba n
bekövetkező károk megelőzésének szükségességét ;

s) a kritikus infrastruktúrák (vízi, árvízi létesítmények, elektromos távvezetékek,
csővezetékek, vasúti szállítási infrastruktúrák) tervezésének, létesítésének é s
üzemeltetésének éghajlati szempontjait ;

t) az építési előírások, szabványok, település- és területfejlesztési tervek módosításának
szükségességét az éghajlati szélsőségekkel szembeni nagyobb védelem, a kitettségnek
való nagyobb ellenálló-képesség és tartósság érdekében, összehangoltan a kibocsátás- é s
energiafelhasználás-csökkentési célokkal ;

u) a műszaki kármentesítés biztosításának szükségességét helyi és országos szinten, önkénte s
és hivatásos egységek képzésével és fenntartásával .

Az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás ökológiai feltételeinek javítás a

8. § (1) Magyarországon a felszínt borító természetes vegetáció nagymérték ű átalakítása é s
folyamatos zavarása miatt csökkent ökológiai kapacitásokat fokozatosan helyre kell állítan i
annak érdekében, hogy növekedjenek az ökoszisztémák által nyújtott szolgáltatások (pl . a
szénmegkötés és -raktározás, a helyi klíma kiegyensúlyozása, a vízháztartás, a fajo k
sokfélesége, stb.), továbbá javuljon a környezeti rendszerek alkalmazkodóképessége a változ ó
éghajlati feltételekhez .
(2) Tilos a természetes megtartású területek építési és más olyan célú felhasználása, amely a z
ökoszisztéma szolgáltatások csökkentéséhez vezetne . Az ország zöldfelületeinek telje s
területe nem csökkenthető , ennek érdekében az egyes zöldfelületek igénybe vételének
feltétele azonos biológiai aktivitásértékű zöldterület létesítése .
(3) A 26. § (1) bekezdésében hivatkozott útiterv alkalmazkodásra vonatkozó részéne k
előkészítése során az alábbi szempontokat is figyelembe kell venni :
a) a zöldfelületek felhasználásától való tartózkodást ösztönz ő díjak megállapítását;
b) az elkerülhetetlen zöldfelület-felhasználás arányos kompenzálását .
(4) A 26. § (1) bekezdésében hivatkozott útiterv részeként a természetes felszínborítottsá g
részleges rehabilitációja érdekében ki kell dolgozni az ország felszínborítottság javításár a
vonatkozó, 2020-ig terjed ő rehabilitációs és rekonstrukciós tervét . Ennek előkészítése során
az alábbiakat kell figyelembe venni :
a) a védett területek rendszerét, a Natura 2000 hálózatot, az ökológiai hálózatot és a z

Érzékeny Természeti Területek rendszerét ;
b) az ország agro-ökológiai potenciálját és a rehabilitációba az alacsony termesztési

potenciállal bíró területek bevonásának indokoltságát ;
c) az ország jelenlegi él őhelyi mozaikosságát és a potenciális ökológiai állapotot ;
d) az ország ökológiai hálózatának javítási szükségességét, a fajok vándorlásának el ősegítése

érdekében ;
e) az ország ökológiai hálózatának illeszkedését a szomszédos országok hasonló
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hálózataihoz ;
f) a vizes élőhelyek megőrzésének, területük növelésének és fejlesztésének fontosságát a z

éghajlatváltozással összefüggésben ;
g) az éghajlattól független külső és belső károsító hatások (zavarás, szennyezés ,

fragmentáció) mainál hatékonyabb kiküszöbölésének fontosságát ;
h) az élőhelyek természetes változásának dinamikáját ;
i) az erdőállományok (talaj-, víz-, diverzitás-)védelmi funkcióinak szélesebb kör ű társadalmi

elismertségét ;
j) az erdőterületek kiterjedésének növelési és a természetes faji és korosztályi összetéte l

javításának szükségességét .

9



IV . fejezet

Az éghajlatvédelem pénzügyi és gazdasági eszköze i

9. § (1) Az éghajlatvédelemnek a jelen törvényben megfogalmazott feladataina k
finanszírozására a kibocsátás-csökkentés (a fosszilis energiaforrások felhasználásának
csökkentése, úgy mint a takarékosság, a hatékonyságnövelés és a helyettesíthet őség), az
alkalmazkodás és a kutatás-fejlesztés állami támogatását biztosító, az államháztartásról szól ó
1992 . évi XXXVIII . törvény szerinti elkülönített állami pénzalapként ún . visszatérülő
Nemzeti Éghajlatvédelmi Alapot (a továbbiakban : Alap) kell létrehozni .
(2) Az Alap rendeltetése az, hogy kiszámítható és biztos forrást jelentsen az éghajlatvédele m
hazai feladatainak támogatására, és tegye lehet ővé a magyarországi éghajlatvédelem céljaina k
minél eredményesebb megvalósítását . Ennek érdekében az Alap elsősorban kamatmentes
támogatást nyújt az energiatakarékossággal, az energiahatékonyság javításával és az alternatí v
energiaforrások felkutatásával, fejlesztésével és felhasználásával kapcsolatos
tevékenységekhez, biztosítja a szociálisan leginkább rászorulók számára a takarékosságho z
szükséges anyagi forrásokhoz való hozzáférést, továbbá hozzájárul egy új gazdasági szerkeze t
kialakításához és a gazdaság élénkítésén keresztül a foglalkoztatás lehet őségeinek jelentős
bővítéséhez .
(3) Az Alapról külön törvény rendelkezik .

10 . § (1) Felül kell vizsgálni, hogy melyek azok a központi költségvetésb ő l, elkülönül ő állami
alapokból vagy európai közösségi forrásból származó támogatások, melyek közvetlenül vag y
közvetve hozzájárulnak a természeti erőforrások fogyasztásának ösztönzéséhez, ezen belü l
különösen a fosszilis energiaforrások felhasználásához .
(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott és az éghajlatvédelem céljaival ellentétes támogatásoka t
(a továbbiakban: káros támogatások) fokozatosan meg kell szüntetni .

11 . § Biztosítani kell, hogy a meglév ő és elkülönített állami pénzalapként működő alapok
magukba foglalják a 17 . §-ban foglalt és az éghajlatváltozással összefügg ő kutatás-fejlesztés i
tevékenységek finanszírozását . Az így biztosított források összege a mindenkori kutatás -
fejlesztési kiadások legalább 10%-át el kell, hogy érje.

12. § Biztosítani kell, hogy a közbeszerzéseknél el őnyt élvezzenek azok az ajánlatok, amelyek
éghajlatvédelmi szempontból kedvez őbb tulajdonságokkal rendelkeznek, mint más ajánlatok.
Az így kialakított értékelési szempontok tegyenek eleget a fenntarthatósági kritériumoknak, é s
az energiahatékonyság, a klímabarát megoldások legyenek köztük az els ődleges kiválasztás i
szempontok .

13 . § Át kell alakítani az európai közösségi forrásokból származó támogatások odaítélésé t
meghatározó és az operatív programok akcióterveinek végrehajtásával kapcsolatos pályázato k
feltételeit az éghajlatváltozás megel őzésének és az éghajlatváltozáshoz történő
alkalmazkodásnak a támogatása érdekében .



V. fejezet

Társadalmi tudatosság, közösségi részvétel és kutatás-fejlesztés az éghajlat védelmébe n

Társadalmi tudatossá g

14 . § (1) A társadalom környezeti tudatosságának, ezen belül az éghajlatváltozássa l
összefüggő társadalmi tudatosság javítása érdekében a 26 . § (1) bekezdésében hivatkozot t
útitervben meghatározott keretek között országos programot kell indítani, melynek célja a
kibocsátás-csökkentés és az alkalmazkodás ismertetése, a lakossági magatartásformák
alakítása és a jelen törvényben foglalt célok elérésének a tudatosság növelésével val ó
előmozdítása.
(2) A 6. §-ban hivatkozott integrált szabályozó rendszer segítségével országo s
energiatakarékossági mozgalmat kell indítani, az erkölcsi és anyagi érdekeltségen keresztü l
ösztönözni kell mind a lakosságot, mind az intézményi energia-felhasználókat a megtakarítás ,
a helyes fogyasztói magatartás irányába .
(3) A társadalom környezeti tudatosságának javítása érdekében gondoskodni kell arról, hogy a
lakosság számára közérthető módon nyomon követhető legyen az üvegházhatású gázok
lakossági forrásból származó egyéni kibocsátásának alakulása (karbon kalkulátor) . Ennek
kialakításakor figyelemmel kell lenni a (2) bekezdésben hivatkozott integrált szabályoz ó
rendszerhez kapcsolt erkölcsi és anyagi ösztönző rendszer kialakítására és bevezetésére a
háztartások, intézmények számára .
(4) A lakosságot folyamatosan tájékoztatni kell az éghajlatváltozáshoz való egészségügy i
alkalmazkodás követelményeiről, ezáltal fejlesztve a lakosság egészségtudatát és eleget tév e
az egészségnevel ő intézkedések szükségességének.
(5) A társadalmi tudatosság erősítése során a kormányzati szervezeteknek együtt kel l
működniük a társadalom összes szerepl őjével, különösen a civil szervezetekkel, a z
egyházakkal, a fejlesztési társulásokkal, az önkormányzatokkal, a tudományo s
intézményekkel és a vállalati szférával, és támogatni kell a tudatosság er ősítésére tet t
erőfeszítéseiket.

Oktatás és képzé s

15. § (1) Elő kell mozdítani az oktatás és képzés minden szintjén, beleértve a formális és nem
formális oktatást és képzést is, az éghajlatvédelemmel kapcsolatos ismeretek oktatását .
(2) A felsőfokú oktatásban és képzésben minden hallgatónak részesülnie kell a fenntarthat ó
fejlődéssel és az éghajlatvédelemmel kapcsolatos ismeretek oktatásából .
(3) Országos szinten a 26 . § (1) bekezdésében hivatkozott útitervben meghatározott kerete k
között programot kell kidolgozni az éghajlatváltozással kapcsolatos ismerteknek a z
iskolarendszerű oktatásban és a nem formális képzésben való elterjesztésére, különö s
tekintettel a változó klímához való alkalmazkodásra, megel őzésre, védekezésre, illetve a
szakképzés erősítésére és a tanácsadó szakemberképzés javítására .

Részvétel a döntéshozatalban

16. § (1) A környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott egyesületeket és más, politika i
pártnak, érdekképviseletnek nem minősülő - a hatásterületen működő - társadalmi
szervezeteket (a továbbiakban : szervezet) a működési területükön az ügyfél jogállása illet i
meg az éghajlatváltozás szempontjából jelent őséggel bíró egyedi közigazgatási eljárásokban .
(2) A szervezet joga továbbá, hogy tagsága érdekeit képviselve közrem űködjön a működési
vagy tevékenységi területét érintő , éghajlat-változással vagy éghajlatvédelemmel összefüggő
stratégiák, tervek vagy programok kidolgozásában .
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Az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kutatás-fejlesztési feladatok

17 . § (1) Ki kell dolgozni az éghajlatváltozás kezeléséhez szükséges kutatás-fejlesztés i
programot .
(2) A 26. § (1) bekezdésében hivatkozott útitervben meghatározott keretek közöt t
kidolgozandó program kialakításánál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni :
a) a fosszilis energiaforrások helyettesítésének szükségességét, az ehhez szükséges technikai

potenciálok növelésének ösztönzését ;
b) az energiatakarékosság és az energiahatékonyság maximálásának szükségességét ;
c) a fenntartható erőforrás-használat követelményeit ;
d) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és a védekezés ágazati és regionális feladatait ,

különös tekintettel az emberi egészségre, az ellátás biztonságára, a hidrológia i
viszonyokra és vízgazdálkodásra, a mezőgazdaságra és az épített környezet adta
feltételekre ;

e) a természetes alkalmazkodáshoz szükséges feltételeket, az ökológiai folyamatok é s
kapcsolatok jobb megértését ;

f) a természeti jelenségek és folyamatok, különösen az éghajlati és földtani viszonyok és a
természeti környezet megfigyelésének és modellezésének szükségességét ;

g) az éghajlatváltozás közgazdasági, gazdasági, társadalmi, területi és természeti
összefüggéseinek feltárására irányuló követelményeket ;

h) a társadalom tudatosságának, viselkedésének, hajlandóságának meghatározó szerepét a
szükséges változtatások elérésében .



VI. fejezet

Tervezési, hatásvizsgálati és nyilvántartási tevékenység az éghajlat védelmébe n

Koherencia meglévő stratégiákkal

18. § (1) Biztosítani kell, hogy az éghajlatvédelmi szempontból jelentős országos szintű és az
azok figyelembe vételével készített térségi fejlesztési és ágazati stratégiákat, terveket é s
programokat (a továbbiakban : programok) megfelelő módon összehangolják a jelen törvén y
által meghatározott éghajlatvédelmi célokkal .
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak érvényesítése érdekében a meglévő programokat a 26. § (1 )
bekezdésében hivatkozott útitervben meghatározott keretek között felül kell vizsgálni é s
módosítani kell, az újonnan elfogadásra kerül ő programokat pedig úgy kell megalkotni, hogy
azok feleljenek meg a jelen törvényben meghatározott éghajlatvédelmi céloknak .

Tervezési eszközök

19. § Biztosítani kell, hogy az egyes tervek és programok környezeti vizsgálata során a jele n
törvényben meghatározott, a fenntartható fejlődés követelményeivel összhangban álló
éghajlatvédelmi célok érvényesítésre kerüljenek, ennek érdekében a környezeti vizsgálatba b e
kell vezetni az éghajlatvédelmi szempontú vizsgálati követelményeket, amelyek biztosítják a
társadalmi és éghajlatvédelmi szempontok összehangolását .

20. § (1) A helyi önkormányzati szintnél magasabb szintű tervezésben, a térségi koncepciók ,
tervek, programok készítése, felülvizsgálata során biztosítani kell az éghajlatvédelm i
szempontok figyelembe vételét . Ennek érdekében a területi tervezés különböző szintjein a
területi tervekbe kell integrálni a nemzeti szintű éghajlatvédelmi célok érvényesítését
elősegítő területi célkitűzéseket és intézkedési javaslatokat .
(2) A helyi szintek felkészítése és megerősítése, megfelelő kapacitások létesítése és a hatásos
társadalmi együttműködés érdekében biztosítani kell, hogy az önkormányzatok tervezés i
folyamataik során figyelembe vegyék az éghajlatvédelmi szempontokat . Ennek érdekében a
Kormány ösztönzi az önkormányzatokat és az önkormányzati társulásokat, hogy önáll ó
települési környezetvédelmi programjuk részeként vagy önálló programként éghajlatvédelmi
programokat készítsenek . A programok elkészítéséhez a Kormány módszertani útmutatót ,
szakmai segítséget és anyagi forrást nyújt az önkormányzatok számára az emisszió -
kereskedelem bevételeibő l .

Környezethasználatot megelőző vizsgálatok

21. § Biztosítani kell, hogy a környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló létesítmények é s
tevékenységek előzetes vizsgálata és környezeti hatásvizsgálata során a jelen törvénybe n
meghatározott éghajlatvédelmi célok érvényesítésre kerüljenek, ennek érdekében az előzete s
vizsgálatba és a környezeti hatásvizsgálatba be kell vezetni az éghajlatvédelmi szempont ú
vizsgálati követelményeket .

Nyilvántartások, információs rendszerek

22. § (1) Biztosítani kell, hogy az Országos Környezetvédelmi Információs Rendsze r
megfelelően tartalmazza
a) az üvegházhatású gázok magyarországi kibocsátására vonatkozó adatokat ;
b) a fosszilis energiaforrások felhasználás-csökkentésének és helyettesítésének, és ezze l

összefüggésben az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkentésének nyilvántartását ;

- 13 -



c) az alkalmazkodási tevékenységek nyilvántartását .
(2) A részletes szabályokat külön jogszabály szabályozza.



VII. fejezet

Intézményrendszer és végrehajtási rendszer az éghajlat védelmébe n

23. § (l) Az állami szervek, a helyi önkormányzatok, a természetes személyek é s
szervezeteik, a gazdálkodást végző szervezetek és mindezek érdekvédelmi szervezetei ,
valamint más intézmények együttműködni kötelesek az éghajlat védelmében . Az
együttműködési jog és kötelezettség kiterjed az éghajlatvédelmi feladatok megoldásána k
minden szakaszára .
(2) Az állami szervek, különösen az Országgyűlés, a Kormány, a minisztériumok és a
központi államigazgatási szervek kötelesek el őmozdítani a jelen törvény végrehajtását é s
ennek érdekében a hatáskörükbe tartozó ügyekben illetékességi területükön eljárni .
(3) A köztestületek kötelesek az állami és önkormányzati szerveket éghajlatvédelmi feladatai k
ellátásában támogatni és számukra a szükséges és a köztestületek feladatkörébe tartoz ó
segítséget megadni .

24. § (1) A Kormány – a környezetügyért felelős miniszteren keresztül – nyomon követi jele n
törvény végrehajtását .
(2) Jelen törvény végrehajtásának nyomon követésében a Nemzeti Fenntartható Fejl ődés
Tanács (a továbbiakban : Tanács) közreműködik. A Tanács maga alakítja ki e felada t
ellátásához szükséges bels ő szervezeti felépítését .
(3) A Kormány a végrehajtás nyomon követésében való közreműködéshez szüksége s
információkat a Tanács rendelkezésére bocsátja.
(4) A Tanács az Országgy űlés számára évente beszámol a jelen törvény végrehajtásáró l
szerzett tapasztalatairól évi rendes beszámolójának részeként .
(5) Amennyiben a Tanács indokoltnak látja, különösen, ha a törvényben rögzített célok é s
tevékenységek nem vagy csak részben valósulnak meg, éves beszámolójában, illetv e
amennyiben ez sürgős intézkedést indokol, bármikor ajánlást készíthet .
(6) A Tanács közrem űködik a 26 . § (1) bekezdésében hivatkozott útiterv el őkészítésében .

25. § Törekedni kell arra, hogy Magyarország külpolitikájában érvényesüljenek az alább i
célkitűzések :
a) a nemzetközi megállapodásokban az üvegházhatású gázok kibocsátási célértékeit az

igazságosság érdekében egy főre vonatkoztassák az egyes államok ;
b) az egyes államok intézkedéseinek környezeti átterheléseit a fosszilis energiaforráso k

nemzetközi szintű ütemezett csökkentésével küszöböljék ki, ami egyúttal garantálja az
eredményes üvegházhatású gázkibocsátás csökkentést is ;

c) az integrált szabályozó logikát alkalmazzák más országokban is ;
d) az Európai Uniós fejlesztési forrásainak felhasználása során elsőbbséget kapjanak az

éghajlatvédelemmel összefüggő fejlesztési és alkalmazkodási feladatok, továbbá az
éghajlatvédelem szempontjai európai közösségi léptékben integrálódjanak a
döntéshozásba ;

e) az Európai Unió közös kutatási-fejlesztési alapot hozzon létre az éghajlatvédelemme l
kapcsolatos feladatok támogatására .



VIII . fejezet

Vegyes és záró rendelkezése k

26. § (1) A Kormány e törvény rendelkezéseinek végrehajtására a kit űzött célokat és a
felsorolt szempontokat figyelembe vev ő , az egyes végrehajtási feladatokat, továbbá a z
azokhoz rendelt határid őket, felelősöket és forrásokat részletez ő cselekvési tervet (a
továbbiakban : útiterv) készít .
(2) Az útiterv tartalmazza különösen :
a) a fosszilis energiaforrás-felhasználás csökkentése érdekében a 4 . § (2) bekezdésben

hivatkozott célok elérésére irányuló teendőket ;
b) az éghajlat változásához való alkalmazkodás körében teendő intézkedéseket ;
c) az ország felszínborítottság javítására vonatkozó rehabilitációs és rekonstrukciós tervét ;
d) a káros támogatások felülvizsgálatának ütemezési tervét ;
e) a közbeszerzési értékelési szempontok felülvizsgálatának ütemezési tervét ;
f) az operatív programok prioritásai felülvizsgálatának ütemezési tervét ;
g) a társadalom környezeti tudatosságának, ezen belül az éghajlatváltozással összefügg ő

társadalmi tudatosság javítására irányuló program tervét ;
h) az éghajlatváltozással kapcsolatos ismerteknek az iskolarendszer ű oktatásban és a nem

formális képzésben történő elterjesztésére irányuló program tervét;
i) az éghajlatváltozás kezeléséhez szükséges kutatás-fejlesztési program tervét ;
j) a meglévő programok felülvizsgálatának és az új programok elfogadásának az

éghajlatvédelmi szempontokat figyelembe vevő rendszerét .
(3) Az útitervet a Kormány a jelen törvény hatályba lépését követő egy éven belül terjeszti az
Országgyűlés elé .
(4) Az útitervet az Országgyű lés határozattal hagyja jóvá .
(5) Az útitervet az eltelt időszak alatt bekövetkezett változások és egyéb, a z
éghajlatvédelemmel összefüggő fejlemények ismeretében legalább ötévente felül kel l
vizsgálni és módosítani kell .

Hatályba léptető rendelkezések

27. § E törvény 2010 . július 1-én lép hatályba.

Felhatalmazó rendelkezések

28. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a) e törvény végrehajtásához szükséges részletes szabályokat ;
b) a 4 . § (2) bekezdésben hivatkozott célok teljesítésének az érintett ágazatonkénti és
üvegházhatású gázonkénti bontású számszerű megosztásának részletes szabályait ;
c) az 5 . § (1) bekezdésben hivatkozott célok teljesítésének az érintett ágazatonkénti bontás ú
számszerű megosztásának részletes szabályait ;
d) a 6. § (1) bekezdésben hivatkozott átfogó, integrált szabályozó- és érdekeltségi rendsze r
részletes szabályait ;
e) a 10. § (2) bekezdésben hivatkozott káros támogatások felülvizsgálatának é s
megszüntetésének részletes szabályait ;
f) a 13 . §-ban hivatkozott operatív programok átalakításának részletes szabályait ;
g) a 15 . § (1)-(2) bekezdésben hivatkozott oktatás és képzés részletes szabályait.

29. § (1) Felhatalmazást kap a környezetügyért felelős miniszter, hogy rendeletben
szabályozza
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a) a 8 . § (3) bekezdésben hivatkozott, a zöldfelületek felhasználásától való tartózkodást
ösztönző díjak megállapításának és az elkerülhetetlen zöldfelület-felhasználás arányo s
kompenzálásának részletes szabályait ;
b) a 14. § (3) bekezdésben hivatkozott karbon kalkulátor részletes szabályait ;
c) az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszernek a 22 . §-ban foglalt célok elérése
érdekében szükséges átalakításának részletes szabályait .
(2) Felhatalmazást kap az oktatásügyért felel ős miniszter, hogy rendeletben szabályozza a 15 .
§ (3) bekezdésben hivatkozott oktatási és képzési program részletes szabályait.

További jogalkotás

30. § Az Országgyű lés felkéri a Kormányt, hogy a 26 . § (1) bekezdésében hivatkozott útiterv
elő terjesztésével egy időben
a) nyújtsa be az Országgyűlésnek a 9. § (1) bekezdésben hivatkozott elkülönített állam i
pénzalap létrehozásáról szóló törvényjavaslatot ;
b) nyújtsa be az Országgyűlésnek a meglévő és elkülönített állami pénzalapként működő
alapokra vonatkozó törvényeknek a 11 . § értelmében szükséges módosításához szüksége s
törvényjavaslatokat ;
c) nyújtsa be az Országgyű lésnek a közbeszerzésekrő l szóló 2003 . évi CXXIX. törvénynek a
12 . § értelmében szükséges módosításához szükséges törvényjavaslatot ;
d) nyújtsa be az Országgy ű lésnek a közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX . törvénynek és a
felsőoktatásról szóló 2005 . évi CXXXIX. törvénynek a 15 . § értelmében szüksége s
módosításához szükséges törvényjavaslatokat ;
e) a 25. §-ban foglalt célkitűzésekkel összhangban módosítsa a Magyarország külkapcsolat i
stratégiájáról szóló 1012/2008 . (III . 4 .) Korm. határozatot .



Melléklet

Értelmező rendelkezése k

E törvény alkalmazásában :
1. Átterhelés : A környezeti terhelés más földrajzi térben vagy környezeti közegben val ó

megjelenése.
2. Energiatakarékosság: Egyéni vagy társadalmi szinten az összes felhasznált energiaforrá s

mennyiségének csökkentésére irányuló tevékenység .
3. (Energetikai) hatásfok: Valamely energiaátalakítási folyamatból hasznosítható módo n

kinyert és a folyamatba bevezetett (a folyamatban átalakított) energia hányadosa.
4. Energiahatékonyság: Az energiatermelés és -felhasználás során megvalósuló felhasználás i

hatásfok javulása, kisebb energiafelhasználással ugyanolyan vagy jobb eredmény elérése .
5. Karbon kalkulátor: Az üvegházhatású gázok egy fogyasztási egységb ől (fő , háztartás ,

üzem, település, stb .) származó kibocsátása alakulásának kiszámításához nyújtott
számítási segédlet .

6. Környezeti terhelések: A különböző emberi tevékenységek, hajtóerők által megvalósuló
energiafelhasználás, térfelhasználás és a környezetbe történő kibocsátások összessége,
amelyek a környezetet terhelik és annak állapotmódosítása során nem kívánt környezet i
hatásokat hoznak létre .

7. Megújuló energiaforrások elméleti és technikai potenciálja : Az elméleti potenciál a
megújuló erőforrások által hordozott teljes bels ő energiamennyiséget jelenti, míg a
technikai potenciál az adott technikai szinten kinyerhető belső energia mennyiségét .

8. Nyelő : azon létesítmény, valamint maga a biomassza, amely valamilyen üvegházhatású
gázt, aeroszol részecskét vagy azok képződését előidéző anyagot képes megkötni a
légkörbő l .

9. Rehabilitáció : Adott ökológiai körülmények között a területre jellemz ő életközössé g
vázszerkezetének természetes újraépülése .

10. Rekonstrukció : Adott ökológiai körülmények között a területre jellemz ő életközössé g
vázszerkezetének emberi beavatkozással történő újraépítése .

11. Teljes fosszilis energiafelhasználás csökkentése : Az ország egészének fosszili s
energiafelhasználás csökkentése, amely elsősorban energiatakarékossággal ,
hatékonyságnöveléssel és a megújuló energiaforrásokkal történ ő helyettesítéssel, vag y
más módon valósul meg . A teljes fosszilis energiafelhasználás csökkentése nem jár
feltétlenül a társadalom teljes energiafelhasználásának a csökkentésével .

12. Természetes megtartású területek : A természetes élőlénytársulások által dominál t
önfenntartó, önmegújító rendszerek .

13. Éghajlatvédelmi visszatérül ő alap : Az éghajlatvédelemnek a jelen törvényben
megfogalmazott feladatainak finanszírozására a kibocsátás-csökkentés, az alkalmazkodá s
és a kutatás-fejlesztés állami támogatását biztosító elkülönített állami pénzalap .

14. Hajtóerők: A környezetet érő terheléseket meghatározó, a környezeti problémákat okoz ó
társadalmi és gazdasági viszonyok (ismeretek, szemlélet, szabályozás, termelés és
fogyasztás szerkezete, stb .) .

15. Közjavak: Olyan dolgok és szolgáltatások, amelyek a mindennapi élet és a termelé s
szokásos működéséhez elengedhetetlenül szükségesek . A szabad természeti javak (víz ,
levegő , stb.) korlátlanul és mindenki számára rendelkezésre állnak . A termelt közjavak
termelési folyamat eredményei (út, közművek, stb .) .

16. Hatásviselők: A környezet azon elemei (víz, talaj, ember, stb .), amelyek a környezeti
terhelés miatt állapotváltozást szenvednek .

17. Útiterv: Jelen törvény rendelkezéseinek végrehajtására a kitűzött célokat és a felsorolt
szempontokat figyelembe vev ő , az egyes végrehajtási feladatokat, továbbá az azokhoz
rendelt határidőket, felelősöket és forrásokat részletez ő cselekvési terv .
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201.0 . évi . . . törvény
az éghajlat védelmér ő l

Általános indokolás

A tudományos közvélemény túlnyomó része egyetért abban, hogy jelenleg a bolygón globáli s
éghajlatváltozás zajlik, ami a természetes rendszerek és a társadalom egészének létfeltételei t
érinti, és ez által megszabja a jelen és jöv ő társadalmi szükségleteinek kielégíthetőségét . A
nemzetközi tudományos szervezetek (az Éghajlat-változási Kormányközi Testület, a Vilá g
Tudományos Akadémia, az InterAcademy Panel) jelentései értelmében az éghajlatot alakít ó
folyamatokban az emberi tevékenység is mind jelent ősebb szerepet játszik .

Ezt felismerve mind az államok nemzetközi közössége, mind az Európai Közösségek a több i
között jogalkotási lépéseket is tettek a folyamat visszafordítása és az annak hatásaihoz való
emberi alkalmazkodás előmozdítása érdekében. A 2008. évben elfogadásra került az első
olyan nemzeti jogszabály, a brit Klímaváltozási Törvény, ami kifejezetten ezt a problémakör t
vonja a szabályozási tárgykörök közé .

Ezeket a természeti és társadalmi folyamatokat felismerve határozott úgy a magyar
Országgyű lés az éghajlatvédelmi kerettörvény előkészítésérő l szóló 60/2009 . (VI. 24 .) OGY
határozatában, hogy Magyarországon is meg kell alkotni az éghajlat védelmére irányul ó
magas szintű jogszabályt, egy éghajlatvédelmi kerettörvényt .

A létrehozott törvényjavaslat összhangban van a 2009-2014 közötti id őszakra szóló Nemzeti
Környezetvédelmi Programról szóló 96/2009. (XII. 9.) OGY határozatban foglal t
célkitűzésekkel és a Magyarország fenntarthatósági helyzetérő l és az abból adódó feladatokró l
szóló 102/2009 . (XII . 18 .) OGY határozattal, nagymértékben építkezik a Nemzeti Éghajlat -
változási Stratégiáról szóló 29/2008 . (III . 20.) OGY határozatban foglaltakra, és eleget tesz a
Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanács 2009 . január 16-i keltezésű „Az energia- é s
klímapolitika aktuális kérdéseiről” címet visel ő állásfoglalásának, valamint a Magyar
Tudományos Akadémia Elnökségének, illetve Környezettudományi Elnöki Bizottságána k
klímaváltozással összefügg ő állásfoglalásának .

A törvényjavaslat illeszkedik ezen felül az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének
célkitűzéséhez és az Európai Unió éghajlatvédelemre irányuló programjához és jogalkotás i
intézkedéseihez.

A törvényjavaslat abból az alapvetésbő l indul ki, hogy hazánk is jelentős mértékben kitett a
környezeti feltételekben végbemenő változásoknak, és ezért Magyarország számára az
éghajlat megváltozása növekvő kockázatokat és alkalmazkodási kihívást jelenthet . Azt
felismerve, hogy az üvegházhatású gázok emberi eredet ű kibocsátása elsősorban a fosszili s
tüzelőanyagok felhasználásához kötődik és Magyarország függősége a fokozatosan kimerülő ,
kínálatában csökken ő fosszilis tüzelőanyagok behozatalától jelentős politikai, gazdasági és
környezeti problémákat eredményez, illetve hogy az éghajlatváltozás alapvet ő okai közé
tartozik az ökológiai rendszerek degradációja, kett ős célt tűz ki. Az éghajlatvédelm i
kerettörvény előkészítésérő l szóló 60/2009 . (VI. 24.) OGY határozatban lefektetett keretek
mentén, a környezetvédelemben elfogadott alapelvek tiszteletben tartásával mind a z
üvegházhatású gázok kibocsátása, mind az éghajlatváltozás hatásaihoz való emberi é s
természeti alkalmazkodás területén átfogó feladatokat határoz meg, melyek tovább i
részletezését a Kormány feladatává teszi .
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A törvényjavaslat egy elsődlegesen környezeti problémára reagálva jogalkotási választ keres a
gazdasági válság megfelel ő kezelésére és a fenntartható fejlődés előmozdítására is, és
összekapcsolja a környezetvédelmet és a gazdaságélénkítési intézkedéseket, amellett, hog y
eleget tesz a fenntarthatósággal és a jöv ő nemzedékekkel szemben fennálló felel ősségünkkel
összefüggő célkitűzéseknek is .

A törvényjavaslat szabályozza az éghajlat változását okozó tényez ők csökkentését, az éghajlat
változásához való alkalmazkodást, az éghajlatvédelem pénzügyi és gazdasági eszközeit, a z
éghajlat védelmében a társadalmi tudatosságot, a közösségi részvételt és a kutatás-fejlesztést ,
a tervezési, hatásvizsgálati és nyilvántartási tevékenységeket, valamint a törvény célkitűzéseit
végrehajtó intézményrendszert .

A törvényjavaslat felhatalmazó rendelkezéseket és további jogalkotásra való utalást, végül
értelmező rendelkezéseket tartalmaz .
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Részletes indokolás

Az 1 . §-hoz

Az 1 . § részletesen kifejti azokat a célokat, amiket a törvény el kíván érni, így a termelési ,
fogyasztási és életviteli szerkezet, a települési szerkezet, az épített környezet és a
területhasználat megváltozást és egy olyan környezettudatos szemléletet, ami hozzá tu d
járulni az éghajlatváltozás lassításához, hatásainak mérsékléséhez és a változásokhoz val ó
alkalmazkodáshoz . A továbbiakban a szakasz felsorolja azokat a célokat, amiket az
éghajlatvédelmi kerettörvény előkészítéséről szóló 60/2009 . (VI. 24.) OGY határozat a
törvény számára el ő írt .

A 2. §-hoz

A 2. mind a tárgyi, mind a személyi, mind a területi hatályt rendezi, és törekszik arra, hog y
a legátfogóbban lefedje egyrészt az üvegházhatású gázok légköri kibocsátását eredményez ő
tevékenységeket és folyamatokat, valamint az üvegházhatású gázok légkörb ől történő
eltávolítására, az éghajlat-változáshoz való alkalmazkodásra, stb . vonatkozó egyéb emberi
tevékenységeket. A személyi hatály tágan értelmezend ő , a területi hatály pedig a Magyar
Köztársaság területével azonos .

A 3. §-hoz

A 3. § sorolja fel azokat az alapelveket, amelyek mentén a törvény végrehajtásának meg kell
valósulnia. A szakasz quasi definíciós rész, hiszen a bevezetendő alapelvek sokszor újszerű
vagy csak a környezetvédelmi szakma m űvelő i számára ismert jelleg miatt nem elégsége s
azok megemlítése.

A 4. §-hoz

A 4. § tartalmazza az egyik legfontosabb rendelkezést, a brit Klímatörvényhez hasonlóan a
magyar üvegházhatású gáz-kibocsátás számokban kifejezett csökkentési céljait . A célok
számításánál a javaslat két bázisév adatait vette alapul és mindkett őhöz képest bemutatja,
hogy a kitűzött csökkentés milyen relatív kibocsátás-csökkenésben jelentkezik, a báziséve k
kibocsátásának százalékában kifejezve . A bázisévek számításakor a kibocsátás az
üvegházhatású gázokat a légkörbő l megkötő ún. nyelők nélkül került kiszámításra. A szakasz
figyelemmel van a nemzetközi és az európai közösségi folyamatokra és az azoknak val ó
megfelelésnek prioritást biztosít abban az esetben, ha azok a magyarországi céloknál
ambiciózusabbak. A szakasz előirányozza a Kormány számára, hogy a célkitűzéseket az
egyes ágazatok és gázok szerint konkretizálja .

Az 5 . §-hoz

Az 5. § a 4. §-ban kitűzött célok elérését részben a fosszilis energiaforrás-felhasználá s
csökkentése révén szándékozik biztosítani . A szakasz felsorolja azokat a szempontokat ,
amiket a kés őbb részletezendő ún. útitervnek tartalmaznia kell . A szakasz itt is elő irányozza a
Kormány számára, hogy a célkitűzéseket az egyes ágazatok szerint konkretizálja .
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A 6. §-hoz

A 6. figyelembe veszi azt, hogy az éghajlatváltozáshoz társadalmi hajtóer ők is
hozzájárulnak, úgy mint a termelés, a fogyasztás és az életvitel . Ezek átalakítása érdekében
egy integrált szabályozórendszer megalkotását irányozza el ő , amelynek alapvető jellemzőit
felvázolja . A szakasz a Kormány számára biztosít lehetőséget, hogy ennek részletes szabályait
megalkossa .

A 7. §-hoz

A 7 . az éghajlatvédelem másik nagy területével, az alkalmazkodással foglalkozik és az
állam feladatává teszi a kapcsolódó tevékenységek ellátását. Felsorolja az alkalmazkodás
négy egymásra épül ő és egymást követő szintjét, és a kés őbb részletezendő ún. útiterv
vonatkozó részének tartalmát határozza meg .

A 8. §-hoz

A 8 . figyelemmel van arra, hogy az alkalmazkodási kényszer nemcsak ember i
tevékenységként, de az ökológiai rendszerek adaptációjaként is jelentkezik . Ezt és áttételesen
az emberi alkalmazkodást kívánja elősegíteni azzal, hogy ezek ökológiai feltételeine k
javítását irányozza el ő , különös tekintettel az ország felszínborítottságára . A szakasz a kés őbb
részletezendő ún. útiterv vonatkozó részének tartalmát határozza meg.

A 9-13. §-hoz

A 9-13 . §-ok egymással részben összefüggő , de különálló témaköröket szabályoznak ,
amelyek mindegyike azonban valamilyen módon az éghajlatvédelem pénzügyi és gazdaság i
vonatkozásaival áll kapcsolatban. A 9. egy elkülönített állami hitelalapként működő ún .
visszatérülő Nemzeti Eghajlatvédelmi Alap létrehozását irányozza elő és a jövőbe helyez i
annak Országgyűlés általi létrehozását . A szakasz nem taxatív jelleggel felsorolja az Alap
előrelátható feladatait. A 10. bevezeti a környezetvédelmi szakzsargonban már ismert ún .
káros támogatások fogalmát, amiknek a felülvizsgálatát, majd fokozatos megszüntetésé t
irányozza elő. A 11 . § a meglévő és elkülönített állami pénzalapként működő alapok
éghajlatvédelmi célú átalakítását irányozza el ő , különös tekintettel a kutatás-fejlesztés i
tevékenységek finanszírozására. A 12. § azt a célt tűzi ki, hogy a közbeszerzéseknél el őnyt
élvezzenek azok az ajánlatok, amelyek éghajlatvédelmi szempontból kedvez őbb
tulajdonságokkal rendelkeznek . Végül a 13 . § az európai közösségi forrásokból származ ó
támogatások odaítélését meghatározó értékelési szempontrendszernek az éghajlatvédele m
szempontjaihoz való közelítését t űzi ki célul .

A 14-17. §-hoz

A 14-17. §-ok ismét egymással részben összefüggő , de különálló témaköröket szabályoznak ,
amelyek mindegyike az éghajlatvédelem tudati oldalát képviseli, úgy mint társadalmi
tudatosság, oktatás, kutatás-fejlesztés, stb . A 14. a társadalom környezeti tudatosságának,
ezen belül az éghajlatváltozással összefüggő társadalmi tudatosság javítása érdekében egy
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országos program indítását hirdeti meg . A 6 . §-ban hivatkozott integrált szabályozó rendsze r
segítségével országos energiatakarékossági mozgalom indítását rendeli el a szakasz, majd a z
ún. karbon kalkulátor bevezetésére tesz intézkedést . A szakasz ezt követően a tájékoztatást és
az együttműködést szorgalmazza . A 15 . az oktatás és képzés területén az
éghajlatvédelemben teendő intézkedéseket részletezi, kötelezően előírva azt, hogy a felsőfokú
oktatásban és képzésben minden hallgatónak részesülnie kell a fenntartható fejl ődéssel és az
éghajlatvédelemmel kapcsolatos ismeretek oktatásából . A később részletezend ő ún. útitervnek
az oktatásra vonatkozó rendelkezésével zárul a szakasz. A 16. gyakorlatilag megismétli azt ,
amit a környezet védelmérő l szóló 1995 . évi LIII . törvény 98 . §-ában garantál a társadalmi
szervezetek számára, most kiemelten az éghajlatvédelem területén . A 17 . § a később
részletezendő ún. útitervnek a kutatás-fejlesztési programra vonatokozó részére nézve ír el ő
szempontokat.

A 18-22. §-hoz

A 18-22. §-ok ismét csak egymással részben összefügg ő , de különálló témaköröket
szabályoznak, melyek közös jellemzője most az, hogy tervezés, a stratégiaalkotás és a z
információ-kezelés tárgyköreire terjednek ki . A 18 . § a meglévő stratégiákkal, tervekkel ,
programokkal való összehangolást hivatott biztosítani oly módon, hogy előírja a meglévő
programok felülvizsgálatát és az új programok éghajlatvédelmi szempontokat figyelemb e
vevő megalkotását . A 19. § célja, hogy biztosítsa az egyes tervek és programok környezet i
vizsgálata során az éghajlatvédelmi szempontok hangsúlyos érvényre juttatását . A 20.
térségi és az önkormányzati tervezésben írja elő az éghajlatvédelmi szempontok figyelemb e
vételét . Ennek érdekében a szakasz az éghajlatvédelmi célok integrációját írja elő , illetve arra
ösztönzi az önkormányzatokat, hogy éghajlatvédelmi programokat készítsenek . Ehhez a
Kormány segítségét is biztosítja . A 21 . a környezeti hatásvizsgálat jogintézményében az
éghajlatvédelmi szempontú vizsgálati követelmények megerősítését szolgálja. Végül a 22 . §
az információs rendszerekkel, így az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerre l
foglalkozik. Ezen utóbbira nézve a részletes szabályok megalkotását a környezetügyért felel ős
miniszterre bízza .

A 23. §-hoz

A 23. az állam és a társadalmi szereplők, úgy mint az állami szervek, a helyi
önkormányzatok, a természetes személyek és szervezeteik, a gazdálkodást végz ő szervezetek
és mindezek érdekvédelmi szervezetei, valamint más intézmények együttműködését írja el ő és
közös kötelességükké és felelősségükké teszi, hogy a törvény végrehajtását mozdítsák el ő .

A 24. §-hoz

A 24. § alapvetően a Kormány feladatává teszi a törvény végrehajtásának figyelemmel
kísérését, azonban ennek végrehajtása során a Nemzeti Fenntartható Fejl ődés Tanács szerepét
is részletezi . A Tanács közreműködik a végrehajtás nyomon követésében, valamint az
Országgyűlés számára évente beszámol, indokolt esetben ajánlást készíthet, végül a kés őbb
részletezendő ún. útiterv előkészítésében is részt vesz .
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A 25. §-hoz

A 25. § elvi szinten irányokat határoz meg Magyarország számára és olyan külpolitika i
célkitűzéseket fektet le, melyek végrehajtása el őmozdíthatja a hatékonyabb klímavédelme t
mind nemzetközi, mind európai közösségi szinten .

A 26. §-hoz

A 26. rendezi a törvény megel őző szakaszaiban sokszor említett ún . útitervet, ami nem más,
mint a törvény rendelkezéseinek végrehajtására a kit űzött célokat és a felsorolt szempontoka t
figyelembe vevő , az egyes végrehajtási feladatokat, továbbá az azokhoz rendelt határidőket,
felelősöket és forrásokat részletez ő cselekvési terv . A szakasz a terv alkotórészeit sorolja fel ,
nem taxatíve . A szakasz rendelkezik továbbá arról, hogy az útitervet országgyű lési határozati
formában kell elfogadni, illetve hogy meghatározott id őközönként felül kell vizsgálni .

A 27. §-hoz

A 27. § a hatályba lépés id őpontját szabályozza .

A 28-29. §-hoz

A 28. a Kormányt hatalmazza fel végrehajtási rendeletek alkotására, a 29 . pedig ugyanez t
a környezetügyért felel ős miniszter, valamint az oktatásügyért felelős miniszter
vonatkozásában teszi .

A 30. §-hoz

A 30. § a Kormányt kötelezi arra, hogy egy időben a korábban részletezett útiterv
előterjesztésével, négy törvény módosítására irányuló javaslatot terjesszen az Országgyűlés
elé, valamint saját hatáskörben módosítson egy kormányhatározatot .

A Melléklethez

A Melléklet a jogszabályban szereplő olyan fogalmak definícióját tartalmazza, amelyek nem
jelennek meg más, ágazati környezetvédelmi jogszabályokban vagy a Nemzeti Éghajlat -
változási Stratégiáról szóló 29/2008 . (III . 20.) OGY határozatban, esetleg azoktól eltérnek . A
definíciós résznek a norma végére történ ő helyezésével a javaslat olyan törvények álta l
teremtett mintát követ, mint pl . a közúti közlekedésrő l szóló 1988 . évi I . törvény, a lakások é s
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993 .
évi LXXVIII . törvény, a vízgazdálkodásról szóló 1995 . évi LVII . törvény vagy az adózá s
rendjéről szóló 2003 . évi XCII . törvény.
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HÁTTÉRANYA G

AZ ÉGHAJLAT VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYJAVASLATHOZ

(részletes szakmai indoklás)

1. Az ÜHG kibocsátás 40%-ra történő csökkentése az 1990-es szinthez képes t

A hazai kibocsátás-csökkentés globális keretei :

Ahhoz, hogy a veszélyes mértékű, azaz 2°C-nál nagyobb mérték ű , éghajlatváltozást legalább 75% -
os valószínűséggel elkerülhesse az emberiség, a kibocsátott üvegházhatású gáz (UHG) mennyiség e
globális vonatkozásban nem haladhatja meg az 1500 Gt szén-dioxid egyenértéket 2000 és 205 0
között. Ezen belül a szén-dioxid mennyisége nem lépheti túl az 1000 gigatonnát. Ennek a
mennyiségnek az emberiség mintegy harmadát már kibocsátotta 2000 és 2009 között .

A 2050-re esedékes kibocsátás-csökkentési célértékben egyetértés van, az akkorra prognosztizál t
népességszámot figyelembe véve az egy főre eső kibocsátás nem haladhatná meg a 2 tonnát évente .
Függetlenül attól, hogy fejlett, vagy fejletlen országról van szó, 2050-ig erre a szintre kellen e
mindenkinek — így Magyarországnak is — eljutnia . Magyarországon 1990-ben kereken 10 tonna,
2005-ben kereken 8 tonna volt az egy főre jutó ÜHG kibocsátás, szén-dioxid egyenértékben
számolva. Az egy főre jutó 2 tonna/év cél értelmében, hazánknak 2050-ig a 2005-ös állapotho z
képest 75%-os, az 1990-es bázisévhez viszonyítva 80%-os csökkentést kell végrehajtania .

Ebből az időközi, 2020-ra megkívánt csökkentés mértéke úgy vezethető le, hogy megpróbáljuk
ütemezetten és viszonylag egyenletesen szétterhelni a csökkentési feladatot az egyes évekre . A
globális, 1500 Gt szén-dioxid egyenértékben kifejezett globális UHG kibocsátási lehet őségbő l
hazánk ÜHG költségvetése 2000 és 2050 között 2463 millió tonna szén-dioxid ekvivalens a
népesedési arányokat 2000-es bázison figyelembe véve — azaz ennyi szén-dioxidot bocsáthatna ki
Magyarország 2000 és 2050 között . Ennek negyedét már 2000 és 2007 között elfogyasztottuk, és a
2007-es kibocsátási szintet alapul véve, ez a mennyiség 2032-ig lenne elég számunkra .

Jól látható, ha ebben az ütemben fogyasztjuk a rendelkezésre álló szén-dioxid kvótánkat, akkor eg y
erős nemzetközi kötelezettség mellett, hirtelen fogunk szembekerülni olyan kibocsátás-csökkentés i
feladatokkal, amelyeknek nem lehet majd eleget tenni . Arról nem is beszélve, hogy feléljük azt a
relatív előnyünket, amelyet a magyar társadalom szerzett a rendszerváltozást követ ő gazdasági
szerkezetátalakulásban, amikor gazdasági okok miatt hirtelen csökkent hazánkban a kibocsátot t
UHG mennyisége . Ezen a pályán haladva, hazánknak a fejletlen, alacsony kibocsátással rendelkező
országoktól kell majd kibocsátási jogokat vásárolni . Egy szigorú pályán haladva ugyanakkor
komoly előnyre és nyereségre tehetünk szert, szorgalmi többletünk (a megtakarított szén-dioxid )
értékesítésébő l .

A kibocsátás-csökkentés keretei az Európai Unióban :

A kibocsátás-csökkentés európai keretét, az úgynevezett „klíma-energia csomag” szabja meg,
amelyet a 2008. december 11-12-én tartott Európai Csúcson fogadtak el a tagállamok, s ez t
követően megszületett a megállapodás az Európai Parlamentben is .



A klíma és energiacsomag értelmében az EU kész 30%-os kibocsátás-csökkentésre 2020-ra 1990-
hez képest, ha más fejlett államok is ezzel összemérhet ő vállalást tesznek, továbbá a gazdaságilag
fejlettebb fejlődő államok is kellőképpen hozzájárulnak a globális klímavédelemhez . A Tanács
állásfoglalása szerint addig is, amíg nem jön létre egy új nemzetközi megállapodás (e z
Koppenhágában elmaradt), az EU egyoldalúan vállalja a legalább 20%-os kibocsátás-csökkentést a
nevezett időszakra (jelenleg ez érvényes) .

A „klíma-energia csomag” összetev ő i :

(a) Irányelv az EU Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerének (ETS) megújításáról ;

(b) Határozat az üvegházhatású gázok kibocsátás-csökkentésére vonatkozó tagállami erőfeszítések
megosztásáról a Kibocsátás-kereskedelmi Rendszer (ETS) alá nem tartozó ágazatoknál ;

(c) Irányelv a szén-dioxid megkötésrő l és tárolásról (CCS);

(d) Irányelv a megújuló energiákról .

Az új ETS szerepe, hogy az EU teljesíthesse 2020-ra vonatkozó 20%-os (egyoldalú) kibocsátás -
csökkentési vállalását. E vállaláshoz eltérő mértékben és módon járulnak majd hozzá az ETS-b e
tartozó és a nem-ETS ágazatok. Az ETS a Közösség teljes kibocsátásának mintegy 40%-át fedi le .

Az Unió egyoldalúan vállalása mellett feltételes vállalást tett, hogy amennyiben más fejlett ipari
országok is összehasonlítható mértékű vállalásokat tesznek, akkor ezt a csökkentést 30 %-ra emel i
az unió . Az Európai Bizottság hatásvizsgálata alapján ez a felemelt vállalás 2005-höz képest -13 %
körüli célt jelenthet Magyarország számára az uniós emisszió-kereskedelmi rendszer alá tartozó
kibocsátás-csökkentési célokat is figyelembe véve . Emellett a megújuló energiaforrások
felhasználása terén szintén 20 %-os részarányt kíván elérni a teljes energiatermelésben, és 20 %
hatékonyság javítást az energia-hatékonyság növelésével . Hazánk számára a 20 %-os csökkenté s
1990-es bázisra vetítve -18,3 %-os szintet jelent . A megújuló energia terén hazánknak 13%-o s
arányt kell elérni a 2020-ra az elfogadott csomag és a végrehajtására vonatkozó irányelvek alapján.

Az Unió Környezetvédelmi Tanácsa 2009 . október 21-i ülésén elfogadott 2050 vonatkozásában egy
80-95 % üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentési célt az Unió számára. l Ezen túl a
Környezetvédelmi Tanács konklúziói megjegyzik, hogy a jelenlegi népesség-el őrejelzések alapján a
globális átlagban az egy főre eső üvegházhatású gázok kibocsátása 2 tonna CO 2 ekvivalensre
csökkentendő és a fejlett és a fejlődő országok egy főre eső kibocsátásainak fokozatosan ebbe az
irányba szükséges haladni, a nemzeti körülmények figyelembevételével .

A Magyarországra vonatkozó 40%-os csökkentési javaslat indoklása :

A 40%-os csökkentés egyértelm űen adódik a globális kényszerekb ő l, de nem adódik sem az Unió
által önként vállalt 20%-os, de még a szigorúbb, kés őbb lehetséges 30%-os csökkentési vállalásbó l
sem, amely mintegy 34 %-os csökkentés szinttel lehet egyenl ő 1990-hez viszonyítva. Az Unió
azonban maga sem önfeláldozásból szeretné megvalósítani a 30%-os csökkentést, hanem nagyon jó l
érzékeli, hogy a kibocsátás-csökkentés a jelenlegi fosszilis energiafügg őségének enyhítését, és egy
lényegesen versenyképesebb gazdasági szerkezetnek a kialakítását szolgálja, miközben példát muta t
a nemzetközi közösségnek is .

Magyarországnak hasonló okokból, valamint lényegesen nagyobb küls ő energiafiggősége, és
gazdaságának alacsony versenyképessége miatt is érdeke a nagyobb csökkentési cél kitűzése. A
nagyobb mértékű önkéntes vállalást indokolja, hogy a megtakarítások értékesíthet ők a kibocsátás-
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kereskedelmi rendszerben, és ez potenciális bevételi forrás az alacsonyabb karbon-felhasználás ú
gazdaságszerkezet kialakításhoz. Ezzel szemben, egy halogató csökkentési pályára állva,
Magyarországnak kibocsátási egységeket kell majd vásárolnia a fejlődő országoktól .

Fontos megjegyezni, hogy az extra vállalások nem az EU ETS rendszerébe tartozó vállalatokra
rónak többlet terheket, hiszen ott az EU klíma-energia csomagjából egyébként is következnek a
csökkentési kötelezettségek . A hazai kibocsátás-csökkentési lehetőségek sokkal inkább a fogyasztá s
szerkezetének, és a fogyasztási szokások megváltozásában rejlenek, és ezek elsősorban a
közlekedés-szállítást, a háztartásokat és az intézményeket érintik . Magyarországon 2007-ben a
teljes energiafelhasználás 40,6%-a a háztartásokhoz, 21,3%-a a kommunális szektorhoz, 27,5%-a a
közlekedéshez és a szállításhoz köthető . A háztartások energiafelhasználásának több mint a felét a
fűtés teszi ki, további harmadát pedig a gépkocsi használat. Ugyanakkor a kibocsátások mintegy
harmadáért felelősek a háztartások . A csökkentési potenciáljaink tehát els ősorban az úgynevezett
nem-ETS rendszerben vannak, és e megtakarításaink az EU „klíma-energia csomagja” szerin t
értékesíthetők a „karbonpiacon” .

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2025-re Magyarország számára, az EU 20%-os kibocsátás -
csökkentési vállalása esetén, az 1990-es bázisévhez képest 16-25%-os, míg egy esetleges 30%-o s
uniós kötelezettségvállaláskor 27-34%-os csökkentést irányozott elő . Az ENSZ Éghajlatváltozás i
Keretegyezményének végrehajtásáról készült 2009 decemberében leadott ötödik magyar nemzet i
beszámoló, a tervezett szakpolitikákkal 2020-ig 35,6%-os, új szakpolitikákkal pedig 46,3%-o s
kibocsátás-csökkentést tart valószínűnek a kibocsátás-csökkentési potenciálok modellezése alapján .
Jelen törvény pontosan ezeknek az új szakpolitikáknak kíván keretet teremteni, és lehet ővé tenni a
korai, gyors ütemű kibocsátás-csökkentést .

A törvény 40%-os csökkentés vállalása a nemzetközileg elfogadott bázisévre vonatkozik, ezér t
ijesztően nagy vállalásnak tűnik. Mivel a hazai kibocsátás a rendszerváltozás után jelentősen
csökkent a gazdaság szerkezetátalakulása miatt, a valós erőfeszítéseket a jelenlegi kibocsátás i
értékre kell vonatkoztatni . A legfrissebb ismereteink 2007-re vonatkoznak, amikor a kibocsátás
75,944 millió tonna volt és a gazdasági válság hatása miatt ez azóta csökkent . A 60 millió tonna
célérték eléréséhez ehhez képest, valójában csak 21%-kal kell csökkenteni a kibocsátást .

2 . Az éghajlatváltozás társadalmi okainak kezelés e

Minden környezeti, és éppen ezért az éghajlati probléma megoldásának is a kulcsa az emberisé g
olyan fejlődése, amely csak annyi er őforrás-felhasználással jár, amennyit a természetes rendszerek
képesek megújítani . A jelenlegi közgazdasági eszközök azonban nem képesek a természeti
erőforrások tartamos használatát biztosítani, mivel a természeti erőforrások árazása nem tükrözi
valós rendelkezésre állásukat, szűkösségüket, sérülékenységüket .

Ma már jól érzékelhető , hogy az olcsó természeti erőforrás árakat a jövő generációk fogják
kiegészíteni a valós értékre, amikor kénytelenek lesznek kifizetni a környezeti változáso k
következményeit, az árvizek és az aszályos időszakok kárait, a drága élelmiszereket, stb .

Az ÜHG kibocsátás elválaszthatatlan a társadalom által felhasznált fosszilis energiaforrásoktól ,
hiszen a kibocsátások közvetlenül és közvetve is ehhez köthet ők. Közvetlenül az energiaforrások
elégetése, közvetetten az általuk végzett munka következménye válik a környezet terhelésének
forrásává. A kibocsátás-csökkentés ezért elképzelhetetlen forrásának korlátozása nélkül . Ha csak az
ÜHG kibocsátás. csökkentésére koncentrálunk, akkor olyan technikákkal is csökkenthetjük a
légkörben lévő HG mennyiséget, amelyek még több energiafelhasználást, vagy más környezet i
közegekre történő átterheléseket hoznak létre . Egyszerűbben megfogalmazva, a fosszili s
erőforrások felhasználásának korlátozásával a környezeti problémák létrejöttének egész sor a
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megelőzhető , míg az ÜHG kibocsátás csökkentése önmagában csak egyféle környezeti problémár a
fókuszál .

A törvényben megfogalmazott javaslat abból indul ki, hogy az ÜHG kibocsátás annak forrásánál
egyszerűbben kezelhet ő , mint a végpontján . Ha a kibocsátások közvetlenül és közvetve is a fosszili s
energiaforrások felhasználásából származnak, akkor e felhasználások csökkentése lehet a z
egyszerűbb és célravezetőbb megoldás .

A fosszilis energiaforrás-felhasználás csökkentésének globális kerete :

A környezet terhelése elválaszthatatlan az energia felhasználásától, használata közben a
kibocsátások révén terheljük a környezetet, és segítségével megváltoztatjuk a természete s
élőhelyeket, mindezeken keresztül pedig azt a globális környezeti rendszert, amelyre az emberi
társadalom épült, amelyből anyagi jólétét biztosítja, és amelyt ől jól-léte függ. Éppen ezért, a
környezeti rendszereket saját érdekünkben sem használhatjuk azon a szinten túl, amelyen azok mé g
képesek megújulni, fenntartani szolgáltatásaikat. Jelenleg ezen a szinten az emberiség túllépet t
(megközelítően félbolygónyi erőforrással használ többet, mint amennyi a fenntartható használa t
szintje lenne), és kinek-kinek, az igazságosság jegyében csökkentenie kell az energiafelhasználását .

A fosszilis energiaforrások csökkentése elodázhatatlan feladat . A kibocsátás-csökkentési lehetőség
globálisan 2000-2050 viszonyában 1500 gigatonna szén-dioxid egyenértékben van megadva. Ennek
a mennyiségnek az emberiség 2000 és 2009 között mintegy harmadát már kibocsátotta . Ez azt
jelenti, hogy az éghajlatvédelmi célok miatt, az ismert és kitermelhet ő olaj-, gáz- és szénkészletek
kevesebb, mint a fele lenne felhasználható 2050-ig .

A globális fosszilis energiaforrás-felhasználás csökkentésének keretet szabnak emellett azo k
rendelkezésre álló készletei is . Jelenlegi ismereteink szerint, az olaj-kitermelési lehet őségek elérték
a csúcsot. Az olajkitermelés első 125 éve alatt ezer milliárd hordó kőolajat hoztak a felszínre és
égettek el . A készleteket, a kitermelhetőséget, és annak költségeit figyelembe véve az olaj fele már
elfogyott, ráadásul éppen az olcsón kitermelhető fele. Mondhatnánk, hogy van még bőven gáz és
szén is, de világosan látni kell, hogy a növekedési igények egyre közelebb hozzák ezen
energiaforrások kimerülésének időpontját is .

A kibocsátás-csökkentési célok mellett a fosszilis alapú energiahordozók használatának
csökkentését indokolja, hogy a kereslet az elkövetkező évtizedben valószínűleg, de az elkövetkez ő
két évtizedben biztosan meghaladja a kőolaj kitermelési szintjét . 2025 körül bizonyos körülmények
érvényesülésével a földgáz iránti kereslet kielégítése is nehézségekbe ütközhet a Nemzetköz i
Energia Ügynökség 2009-es jelentése szerint .

A világ energiafogyasztása évente 2,4%-kal nő, és a század közepére azt jósolják, hogy
megduplázódik . A növekedés jelentős része a feltörekvő piacok miatt következik be. A bővülő
fogyasztást az olaj és a gáz korlátos volta miatt els ősorban szénből, kisebb részből megújuló
forrásokból fedezik . Az USA-ban a villamosenergia termelés felét, Indiában a háromnegyedét ,
Kínában a nyolcvan százalékát a szén adja . A fosszilis energiahordozók összetételén belül az olaj
felhasználásának növekedési üteme enyhén csökken, a széné pedig ennél jelentősebben emelkedik.
Mindez annak ellenére történik, hogy a széntüzelés a leginkább felel ős (40%-ban) a szén-dioxi d
kibocsátásért.

A növekedési trendeket jól szemlélteti, hogy azt a bizonyos 1000 milliárd hordó olajat, amit 125 é v
alatt fogyasztottunk el, a következő 30 év felemésztené . A világ napi kőolajfogyasztása 80-85 millió
hordó körül ingadozik, jelenleg a világválság miatt az alacsonyabb sávban tartózkodik . A növekvő
igények alapján azonban, 2030-ra 120 millió hordó kitermelésére számítanak . Ezt a jóslást a
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Kínában eladott gépkocsik száma alapozza meg, ahol jelenleg évente több mint 4 millió autót adna k
el, de az igények növekedése miatt a következő húsz évre 400 millió gépkocsi eladását
prognosztizálják.

A fosszilis energiaforrások kimerülését a közeljövőben nem az elérhető mérték csökkenésében,
hanem az emelkedő árakban fogja megérezni a világ, amely dönt ő módon átrajzolja majd a fennáll ó
erőviszonyokat gazdasági és politikai téren egyaránt .

Sokan nyugodtak azonban, azt vélve, hogy ezen a krízisen átsegítenek majd bennünket a megújuló
energiaforrások. Ez azonban még akkor is kétséges elképzelés lehet, ha netalán már ma a megkíván t
mértékben cselekednénk, és forrásainkat ezek kutatásra, fejlesztésére és bevezetésére fordítanánk .

A világ energiafelhasználásának, amely 2007-ben kereken 12 milliárd tonna olaj elégetésével vol t
egyenértékű , 34%-át az olaj, 21%-át a gáz, 26,5%-át a szén, 6%-át a nukleáris, maradékát pedig a
megújuló erőforrások adták. Ha a jelenlegi technikai ismereteink mellett kívánnánk a fosszili s
tüzelőanyagokat helyettesíteni, akkor napi egy gigawatt (ezer megawatt) megújuló kapacitás t
kellene átadni ahhoz, hogy 2050-re a fosszilis energiaforrások felét helyettesítsük . Még ha ez meg i s
történne, akkor is az évszázad közepére 550 ppm-re n őne az üvegházhatású gázok koncentrációja a
légkörben. Amennyiben csak napi 500 megawatt teljesítménnyel tudjuk növelni a megújul ó
kapacitásokat, úgy 2050-re az ÜHG koncentráció eléri a 750 ppm-et a leveg őben, ez pedig már
jóval túlmutat a még esetleg tolerálható 2 °C felmelegedésen .

Annak ellenére, hogy a kibocsátás, és a fosszilis energiák felhasználásának csökkentésére lenn e
szükség, csak Kínában hetente két 500 megawattos széntüzelésre épül ő erőművi kapacitást adnak
át, az Amerikai Egyesült Államokban pedig 150, új széntüzelés ű erőmű üzembe állítását tervezik a
közeljövőben.

Az energiafelhasználás csökkentésének európai kerete :

A feltételes 30%-os, illetve az önként vállalt 20%-os ÜHG kibocsátás-csökkentéssel egyidej űleg, a
megújuló energia felhasználásával kapcsolatban a Tanács arról döntött a bioüzemanyagokr a
vonatkozóan, hogy az EU energia-mérlegén belüli arányt 20%-ra kell növelni 2020-ra, s ezen belü l
minden tagállamnak kötelezően 10%-os arányt kell elérnie. Ugyancsak döntés született az
energiahatékonyság növeléséről, és ezzel együtt 2020-ig az energia-felhasználás 20%-o s
csökkentésérő l .

Tagállamonként eltérőek az elérendő megújuló energia aránnyal kapcsolatos célértékek ;
Magyarországnak a jelenlegi 4,6%-os szintrő l 13%-ra kell emelnie az energia-mérlegen belül ezt a z
arányt.

Az energiafelhasználás csökkentésének hazai kényszere :

Hazánk számára a következő okokból elengedhetetlen a fosszilis energiaforrások felhasználásána k
csökkentése :

• a hazai energiafogyasztás meghaladja a világátlagot ;

• folyamatosan nő hazánk függősége a külpiacon beszerzett fosszilis energiaforrásoktól, a
hazai készleteink zsugorodnak ;

• az EU klíma-energia csomagja ebbe az irányba mutat ;
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• a kisebb mérték ű fosszilis energiaforrás-használat könnyebben helyettesíthet ő megújuló
forrásokkal ;

A világ egy főre jutó energiafogyasztását alapul véve, egy átlag magyar másfélszer fogyaszt többe t
egy átlagos világpolgárnál . Ez kevesebb, mint egy amerikai 4,1-szeres, vagy egy uniós polgár (E U
15) 2,2-szeres fogyasztása az átlaghoz képest, ugyanakkor Dél-Azsiában 0,21, Afrikában 0,11 ez a z
érték .

Kőolaj tekintetében 86%-ban, földgáz esetében 82%-ban, szén esetében 40%-ban függünk a z
importtól, míg hazai olajkészleteink jelenlegi fogyasztási szintünk fedezéséhez 3, gázkészleteink 9
évre lennének elegendők. Ráadásul a hazai primer energiafelhasználásban a gáz 44,3%-ot, a kőolaj
24,2%-ot képvisel, a kettő együtt közel 70%-ot. Ilyen mérvű kiszolgáltatottság teljesen függ ő és
zsarolható helyzetbe hozza hazánkat, az elkerülhetetlen energia-áremelkedés pedig megrendíti a
társadalmat, és ellehetetleníti a gazdaságot .

Az éghajlatváltozás társadalmi okainak kezelése megköveteli az integrált megközelítést. Ugyancsak
az Európai Tanács következtetései szerint :

„ . kulcsfontosságú kihívás, hogy a biztonságos és fenntartható, alacsony szén-dioxid-kibocsátás ú
gazdaságra való áttérésre olyan módon kerüljön sor, amely összeegyeztethet ő az Unió fenntarthat ó
fejlődésével, versenyképességével, az energia-ellátás biztonságával, az élelmiszer-biztonsággal, a
rendezett és fenntartható államháztartással, valamint a gazdasági és társadalmi kohézióval” .

A törvény mindezek figyelembe vételével javaslatot tesz egy integráló eszközrendszer bevezetésére ,
amelynek lényege, hogy az emisszió-kereskedelem mintájára kialakuljon egy, a fosszili s
energiaforrás felhasználási joghoz kötődő kereskedelmi rendszer. A környezeti szabályozásban
eddig két közgazdasági megoldási lehet őség körül folyt a vita, az egyik a „karbonadó”, amely a
fosszilis energiaforrásokra rakódna rá, a másik a korlát és kereskedelem (cap and trade) módszere ,
amilyen az emisszió-kereskedelem is . A karbonadó azért került mindig elvetésre, mert jelent ős
negatív gazdasági versenyképességi tényezőnek tekintették, és rövidtávon hátrányba kerülne az, aki
elszigetelten vezeti be .

A törvény keretet szab egy integráló eszközrendszer megtervezéséhez, de annak kivitelezését külön
jogszabályra bízza . Ennek oka, hogy sokféle megfontolást, valamint a társadalom szerepl ő inek
megértését és támogatását igényli a rendszer bevezetése.

Az integráló szabályozó célja, hogy a szabályozás kiterjedjen minden fosszilis energiaforrá s
felhasználóra, és így a nem-ETS szektorok is UHG kibocsátás csökkentést hajtsanak végre . A
felhasználók között szétosztásra kerülő fosszilis energiaforrás-felhasználási jogok elosztási módj a
lehetőséget kínál a szociális hátrányok leküzdésére, és a környezeti tudatosság javítására . A
felhasználási jogokkal való takarékoskodást ugyanis ösztönzi a fel nem használt jogo k
értékesítésébő l származó jövedelem . A felhasználási korlát minden évben alacsonyabb mértékben
kerül meghatározásra, ezért kikényszeríti, hogy a felhasználók kevesebb fosszilis energiaforrás t
használjanak, vagy azokat nagyobb hatásfokkal használják, végs ő soron pedig kimeneküljenek a
rendszerből a fosszilis energiaforrásokat helyettesítő megújuló erőforrások használatába . Az
eszközrendszer e lehetőségek által biztosítani tudja, hogy az EU klíma-energia csomagjában el ő írt
csökkentési célkitűzések biztosan megvalósuljanak .

Magyarország energiahatékonysági és megújuló energiahordozó potenciálj a

Energiahatékonyság
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A teljes magyarországi energiafelhasználás megtakarítási potenciálját vizsgáló elemzése k
Magyarországra vonatkozóan nem készültek, erre vonatkozóan az Energiaklub készítet t
háttérszámításokat, amelyben a lakossági és kommunális szektorokban megtakaríthat ó
energiamennyiség becslését végezték el. A két szektor kiemelt szerepét támasztják alá az Európa i
Unió kutatásai is, amelyek ezeket a legnagyobb potenciállal rendelkez ő szektorok közé sorolja . A
vizsgálatok adatai szerint, a lakossági szektorban 2010-re összesen 95-137 PJ közé tehető a
technológiai energia-megtakarítási potenciál, a kommunális szférában ez 28-40 PJ, a két szektorban
összesen 122-177 PJ .

Az Európai Unió Energiahatékonysági Akciótervében szerepl ő becslés a magyarországi
feldolgozóiparra, közlekedésre, háztartásokra és szolgáltatásokra 2020-ra összesen 241 PJ . Az
energiaellátó oldal hatékonyságjavítási intézkedései a megtakarítási potenciált tovább növelik .

Megújuló energiahordozók

Hazánkban ez idáig nem készült a hazai megújuló energiaforrások kihasználhatóságát technológiai- ,
gazdasági-, társadalmi feltételek alapján vizsgáló potenciál felmérés .

A megújuló energiaforrások hazai potenciáljára több becslés is napvilágot látott az elmúlt években .
Az egyik legnagyobb ív ű felmérést a Magyar Tudományos Akadémia Megújuló Energi a
Albizottsága végezte el 2005-2006 folyamán . A felmérés eredményei hangsúlyozottan a hazai telje s
vagy elméleti potenciálra vonatkoztak. Ez alapján, a teljes hazai megújuló potenciál 2500 PJ/évre
becsülhető , amely a jelenlegi primer energiafelhasználásunk kb . 2,5-szerese. A tanulmány által
felmért potenciál sohasem érhető el, csak iránymutató a lehet őségek tekintetében .

Az elméleti potenciálhoz képest a mindenkori technológiai és gazdaságossági szempontok alapjá n
lényegesen alacsonyabb érték adódik a reálisan kihasználható potenciálra . Ezzel kapcsolatban
azonban nagymértékben, 100-1300 PJ/év értékek között szórnak a hazai szakértő i becslések .

A kormány által elfogadott megújuló energiára vonatkozó stratégia (2007-2020) két forgatókönyvet
alakított ki a megújuló energiafelhasználás alakulására :

PJ 2005 2010 2015 2020

BAl1 forgatókönyv (szokásos mód )
Bioüzemanyag 0,21 10,46 16,27 19,55
Vízenergia 0,73 0,71 0,79 0,88
Szél 0,04 2,02 2,67 4,04
Napenergia

	

(napelem

	

+
napkollektor) 0,08 0,18 0,30 0,42

Geotermikus 3,63 4,58 5,95 7,27
Biomassza 43,56 70,04 82,09 93, 7
Biogáz + biometán 0,30 2,06 4,34 6,75
Hulladék megújuló része 1,38 2,35 2,84 3,33
Összesen 49,92 92,39 115,25 135,93
POLICY forgatókönyv*
Bioüzemanyag 0,21 10,46 16,27 19,55
Vízenergia 0,73 0,71 0,79 0,88
Szél 0,04 2,02 4,04 6,1 2
Napenergia

	

(napelem

	

+
napkollektor) 0,08 0,53 1,10 1,66

Geotermikus 3,63 5,60 8,40 11,36
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Biomassza 43,56 78,08 107,04 130,81
Biogáz + biometán 0,30 3,90 9,06 12,57
Hulladék megújuló része 1,38 2,35 2,84 3,33
Összesen 49, 92 103,66 149, 54 186, 28

* Az eltérések a BAU forgatókönyvhöz képest vastagon szedettek .

3. Az éghajlat változásához való alkalmazkodá s

Az időjárás egy meghatározott helyen és id őszakban értelmezett szokásos alakulását, amit az egyes
meteorológiai paraméterek várható értékeivel jellemezhetünk, az adott terület és id őszak klímájának
nevezzük. A klíma alapvetően meghatározza a kérdéses földrajzi terület ökológiai létviszonyait,
jellemző potenciális vegetációtípusát, flóráját és faunáját, az ott hosszabb távon kialakul ó
talajtípusokat és azok aktuális állapotát, valamint az adott területen lehetséges ember i
tevékenységek kereteit is . A kérdéses területen történetileg kialakult emberi tevékenységek a
társadalomnak a klímához való alkalmazkodását fejezik ki .

A klímaváltozás korunk egyik legfontosabb és legnagyobb hatású problémája . Fontosságát és
hatását az adja, hogy a globális társadalom egészének létfeltételeit érinti . A környezethez való
alkalmazkodás kényszer, és független attól a vitától, hogy az ember milyen mértékben felel ős az
éghajlat megváltoztatásáért . Akár természetes tényezők, akár az ember okozza a változást, ahhoz
alkalmazkodnia kell, és ez az egész élővilágra is vonatkozik .

A klímaváltozással kapcsolatos kihívások és az ehhez kapcsolódó feladataink a társadalom és a
gazdaság szinte minden szegmensét befolyásolják . A klímapolitika magában foglalja többek közöt t
a mezőgazdaság és élelmiszertermelés, a tájhasználat, az energetika, az ipar és közlekedés, a
környezet- és természetvédelem, a közegészségügy számos kérdését, de szociológiai, oktatási ,
kommunikációs, sőt biztonságpolitikai és külpolitikai vonatkozásai is vannak .

A főbb társadalmi szintű emberi tevékenységek többsége valamilyen mértékben függ az uralkod ó
klímától, de ezek klímaérzékenysége jelentősen eltér egymástól . A klímára leginkább érzékeny
tevékenységeknek az alábbiakat tekinthetjük :

vízgazdálkodás ,

mezőgazdaság,

környezet- és természetvédelem ,

humán- és állategészségügy.

Mihez kell várhatóan alkalmazkodni?

A XIX. század második felétő l kismértékű globális melegedés figyelhető meg, amelynek hatására
az éves felszín-közeli középhőmérséklet napjainkra 0,7°C-kal emelkedett . Ennek az antropogén
eredetű hőmérsékletváltozásnak már vannak kimutatható hatásai a különböz ő társadalmi és
ökológiai rendszerekre . Az átlaghőmérsékletek eltolódásával együtt jár az id őjárási szélsőségek
gyakoriságának növekedése, amelynek hatványozott következményei lehetnek .

A Kárpát-medencében mind a középh őmérsékletek, mind az extrém hőmérsékleti paraméterek
idősorait tanulmányozva, szembetűnő a hetvenes évek közepétől napjainkig jelentkező erős
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melegedő tendencia. A hideg napok arányának csökkenése, és a hőség napok számának növekedése
egyaránt melegedést jelez .

A Magyarország területére várható melegedés mértékét minden évszakra külön-külön összegezve, a
melegedés nyáron a legnagyobb, s tavasszal a legkisebb . A hőmérséklet emelkedés mértéke nyáro n
északról dél felé, míg télen és tavasszal nyugatról kelet felé haladva növekszik . A napi maximum-
és minimumhőmérséklet évszakos átlagainak várható alakulását hasonlóan jellemezhetjük, mint a z
átlaghőmérsékletet . Hasonlóan a globális és európai eredményekhez, a Kárpát-medencére a
maximumh őmérsékletek várható legnagyobb növekedése nyáron várható, a melegedés térbel i
eloszlása egyértelműen zonális szerkezetet mutat, északról dél felé haladva egyre nagyobb
hőmérséklet-növekedésre számíthatunk .

A Magyarország teljes területére várható változásokat összegezve, a minimumh őmérsékletek
valószínűsíthető növekedése általában (tél kivételével) kisebb, mint a maximumhőmérsékleteké, s
hasonlóan az átlaghőmérsékletekhez a legnagyobb melegedésre nyáron számíthatunk . Különösen
jelentős mértékű a forró napok, a túl meleg éjszakák és a hőségnapok számának emelkedése . A
hideg téli szélsőségek gyakoriságának várható csökkenése kisebb mérték ű , mint a meleg nyári
szélsőségek növekedése .

A mezőgazdasági termelés szempontjából alapvető jelentőségű az adott térségben lehulló csapadék
teljes mennyisége, intenzitása és eloszlása . A XX. század utolsó negyedének tendenciái mind a
csapadék, mind a h őmérséklet esetén jelentősen eltérnek az évszázados trendektő l . Míg a Kárpát-
medencében az elmúlt 50 évben csökkent a csapadék széls őségek mértéke, addig az elmúlt 2 5
évben azok összességében növekedtek.

Jól felismerhető az európai térség megosztottsága : az északi területeken a nagy csapadékot hozó
napok száma az utolsó két-három évtizedben növekedett, míg a Földközi-tenger vidékén csökkent .
A Kárpát-medence a két régió határterületén helyezkedik el, így egyértelm ű változást nem lehet
kimutatni, viszont az évszakos változások szignifikánsak . Az egész Kárpát-medencét egy erős
negatív trend jellemzi, azaz a csapadékos napok számának erő teljes csökkenése várható .

Az éghajlatváltozás kutatásával foglalkozó kormányközi testület, az Intergovernmental Panel o n
Climate Change (IPCC) 2007 . évi jelentésének feltevése szerint több régió éghajlatát ,
mezőgazdaságát is jelentősen befolyásoló veszélyforrás lehet a XXI . században a
csapadékszélsőségek gyakoriságának növekedése . Számos extrém-csapadékindex erősen növekvő
tendenciája figyelhető meg a Kárpát-medencében. Ezek az eredmények jó egyezést mutatnak
korábbi megfigyelésekkel . A nagy csapadékintenzitást, vagy a nagy csapadékot jelz ő extrém
indexek esetén találhatjuk a legerősebb pozitív trendet .

A 20 mm-t meghaladó extrém csapadékú napok számának tendenciáit elemezve, szembet űnő az
egész Kárpát-medencét jellemző egyöntetű erős pozitív trend, a Dunántúlon intenzívebben
növekedett a 20 mm-nél nagyobb csapadékú napok száma, mint az Alföld térségében. A nagy
csapadékok évi arányának alakulása a Dunántúlon enyhén csökkenő , míg a térség többi részén
közepes erősségű , növekvő tendencia jellemző . Kevesebb napon hullott csapadék, mint korábban,
azonban a csapadékos napokon az úgynevezett nagy csapadékok aránya jelentősen megnövekedett .

A klímaváltozási szcenáriók esetén az éves csapadékösszegben nem várható jelent ős mértékű
változás, de ezt nem mondhatjuk el az évszakos csapadékösszegekrő l . A regionális klímamodellek
által a Kárpát-medence térségére a csapadékösszegek változásának várható tendenciája nem minde n
évszakban azonos el őjelű . Nyáron (és kisebb mértékben ősszel) a teljes vizsgált térségben a
csapadék csökkenésére, míg télen (és kisebb mértékben tavasszal) a csapadék növekedésér e
számíthatunk. A modellek azt jelzik, hogy a legcsapadékosabb két évszak a tél és a tavasz lesz .
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Az 1 °C-os globális melegedés esetén várható éghajlatváltozás Magyarországo n

A századvégre vonatkozó modellbecslések alapján meghatározták az 1 °C-os globális melegedéshe z
tartozó regionális hőmérséklet- és csapadékváltozásokat az európai országokra . A hőmérsékletre
vonatkozóan, egyértelműen melegedő tendencia jellemző, amely erő sebb az 1 C-os globáli s
átlaghőmérséklet-emelkedésnél . Az éves 1,4 °C-os h őmérséklet-emelkedésnél nagyobb mértékű
változásra számíthatunk nyáron és ősszel (1,7 °C, illetve 1,5 °C), míg télen és tavasszal valamivel
kisebb mértékűre (1,3 °C, illetve 1,1 °C) .

Az 1 °C-os globális átlaghőmérséklet-emelkedés esetén várható éves csapadékváltozást csekély
mértékű negatív tendencia jellemzi . Az évszakos csapadékösszegben hazánkban jelent ős (abszolút
értékben átlagosan közel 10%-os) változás a téli és nyári évszakban valószín űsíthető , előbbi esetén
növekedésre, utóbbinál csökkenésre számíthatunk .

Eredmények összefoglalása

A nyári napok száma (Tmax>25 °C) 20-50 %-kal növekedhet ;

- A fagyos napok száma (T,,, ;,,<0 °C) 20-30 %-kal csökkenhet ;

- A hőségriadó napok száma (Tközep>25 °C) 20-70%-kal növekedhet ;

- Az egymást követő száraz napok száma 5-15 %-kal növekedhet ;

- Csapadék intenzitás 5-10 %-kal növekedhet ;

- A 20 mm-nél nagyobb csapadékú napok száma 10-40 %-kal növekedhet ;

Száraz időszakok hossza 5-20 %-kal növekedhet.

4. Az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás ökológiai feltételeinek javítás a

A légkörben jelenlévő ÜHG mennyiséget a kibocsátások, és az azokat elnyelni képes nyel ő
kapacitások együttesen határozzák meg . Az emberiség ezért nemcsak a túlzott UHG kibocsátással ,
hanem a természetes nyelők nagymértékű pusztításával is hozzájárul az éghajlatváltozáshoz .
Természetes nyel őknek a talajt, a tengerek, óceánok üledékeit tekinthetjük, amelyek a biomassz a
által megkötött szén egy részét huzamosabb ideig tárolják . Ha csökkentjük a biomassz a
mennyiségét akár a felszínen, akár a talajban, tengerekben, akkor csökkennek a nyel ők kapacitásai ,
és a megkötésre nem kerül ő szén-dioxid, nyel ő hiányában a levegőben felhalmozódik, és ezért nő a
légkör szén-dioxid koncentrációja. A természetes ökoszisztémák, mint például az erd ők és gyepek
nettó szénelnyelők, és hosszabb-rövidebb ideig tárolják a szenet . Egy mérsékelt égövi erdőben
például a talaj az összes megkötött szén 40-50%-át, az él ő fakészlet a 30-40%-át, az elhalt fa pedi g
a 10-20%-át raktározza.

A szénelnyelési és tárolási kapacitás függ e rendszerek érintetlenségét ő l, ember okozta leromlásától
is. Egy szántóföld például kevesebb szén tárolására alkalmas, és nem is tekinthet ő szénnyelőnek. A
különböző talajtípusokban eltérő a raktározott szerves szén mennyisége, a legnagyobb a gyepekben ,
majd az erdőkben, és legkevesebb a szántóföldeken .

A földfelszínt borító vegetációnak a szénraktározáson kívül más fontos éghajlati funkciója is van :
részt vesz a helyi mikroklíma kialakításában, befolyásolja a vízháztartást, a hely i
csapadékviszonyokat, a széljárást, a fény elnyelésének és visszaverésének arányát .

Az UHG kibocsátás mérséklése és a természetes felszínborítás rehabilitációja egymást kiegészítő ,
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de nem helyettesítő megoldások . Az ÜHG kibocsátás csökkentés pozitív hatásait csak évtizedek
múltán érezhetnénk meg, amikor azok koncentrációja visszaáll az ipari forradalmat megelőző
szintre. Am hiába nincs azonnali hatása, a még nagyobb problémák elkerülése érdekében muszáj a
csökkentést véghezvinni . A felszín borítottságának javítása, a természetes „nyel őkapacitások”
létesítése ezzel szemben, azonnal érezteti hatását . Nemcsak a szenet vonja ki a légkörből, de
megnyilvánul pozitív szerepe az éghajlat alakításában, a biológiai sokféleség növelésében, é s
mindezek által javítja az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás lehet őségét. Ha azonban mindez
nem párosul az UHG kibocsátás csökkentésével, akkor az éghajlat er őteljes megváltozás a
lehetetlenné teszi a rehabilitációs lépések megtételét . Ha pedig a hőmérséklet-változás átlép eg y
bizonyos határt, akkor az egyébként nettó szénelnyel ő természetes rendszerek is kibocsátókk á
válhatnak .

Magyarországon különösen kritikus helyzetben van a természetes felszínborítottság . Hazánk
természetes növényzeti örökségét, a már csak töredékeiben megmaradt, de még felismerhet ő eredeti
növényzetét összesen 1 800 ezer hektárra becsülhetjük, de ebb ől közepes, vagy annál jobb
megtartású terület legfeljebb az ország 13%-án található . Mindezek alapján az ország növényzet -
alapú természeti tőke indexe, számítási módtól függ ően 3,2 -9,9% közötti, ami annyit jelent, hogy a
természetes ökoszisztéma-szolgáltatások 90%-át már elveszítettük . Ilyen háttérrel semmi esélyünk
sincs arra, hogy az éghajlatváltozáshoz a maradék természetes rendszerek alkalmazkodni tudjanak .
A kedvezőtlen állapot valószínűleg jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy hazánk területén a
felmelegedés pozitív anomáliát mutat, és megközelítette az 1 fokot .

Az ember által használt felszíneket nem lehet teljesen visszaadni a természetnek, hiszen részbe n
közvetlen életterünkr ő l, részben táplálékunk megtermelésérő l van szó . Minden szinten javíthatun k
azonban a felszín éghajlat befolyásoló tulajdonságaín .

A legfontosabb, hogy megállítsuk a zöldfelületek területének további csökkentését . Ezután
javíthatunk az erdővel borított felszín szerkezetén: egyrészt szükséges az erd ővel borított területek
nagyságának növelése, másrészt a meglév ő erdők szerkezetét a természetesség irányába kel l
javítani. Növelni kell a vizes élőhelyek kiterjedését, növelni kell a mez őgazdasági területhasználat
változatosságát, oldani kell a túlzott szántóföldi gazdálkodást . Ennek további indoka, hogy egy
sokkal változatosabb mezőgazdasági szerkezet biztosíthatja az önellátás képességét, ahol nagyobb a
termékdiverzitás, az ellátás biztonsága, és amely több embernek ad munkát és jövedelmet, mint a
jelenlegi, fosszilis energia által dominált mez őgazdaság. A települések klímatudatos kialakítása, a
hőt elnyelő és kisugárzó felületek csökkentése, zöldítése, a parkosítás, vízfelületek létrehozása
mind tovább javíthatják a felszín éghajlat-befolyásoló tulajdonságait .

A természetes felszínborítottság javítása, így a természetes nyel ők kialakítása önmagát
finanszírozhatja, mivel az újonnan létesített nyel ők szénmegkötése értékesíthető a kibocsátás -
kereskedelemben. Ily módon továbbá, ez a megoldás egyszerre járulhat hozzá a z
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás ökológiai feltételeinek javításához, és a foglalkoztatottság
növeléséhez .

6. Az éghajlatvédelem pénzügyi és gazdasági eszközei :

Az integráló eszközrendszer kikényszeríti a fosszilis energiaforrásokkal való takarékoskodást é s
azok helyettesítését megújuló erőforrásokkal. Annak érdekében, hogy a társadalomra ez ne hárítson
megoldhatatlan terheket, szükséges létrehozni a törvény által megcélzott visszatérülő alapot .

A visszatérülő alap egy hitelalap lehetne, amely kamatmentes kölcsönt nyújt minden, a törvén y
hatálya eső szereplőnek, aki hajlandó takarékossági, hatékonyságnövelési, vagy helyettesítés i
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célkitűzéseket megvalósítani beruházások által . Az alapban elhelyezett pénzeszközök száz
százalékban visszafolynának az alapba, miután azokat kamatmentes kölcsönként igénybe vették
annak kedvezményezettei, és pénzben kifejezhet ő valós megtakarításaikból, azok keletkezésének
ütemében visszafizették az alapba .

A hitelalap minden beruházáshoz kölcsönt nyújthatna a fosszilis er őforrás-felhasználás megtakarítá s
mértéke szerint . Amennyiben egy-egy beruházásnak csak ez a célja, abban az esetben a szükséges
összeg akár egészét is kölcsönözné, feleslegessé téve az úgynevezett önrészt, amely a legtöb b
esetben megakadályozza, hogy a szociálisan hátrányos helyzetűek is lehetőséghez jussanak.

A visszatérülő alap mindenki számára lehetővé tenné, hogy kamatmentes hitelhez jusson, de senki
számára nem tenné lehet ővé, hogy teljesítmény nélkül jusson juttatáshoz. Az alapnak ezért erkölc s
és szemléletformáló szerepe is van.

A visszatérülő alapból támogatott beruházások és programok szakmai megfelel ősége és az alap
forrásainak maximális hatékonysággal történ ő hasznosulása érdekében támogató intézményeket –
tervezői és tanácsadói hálózatot – kellene létrehozni, amelyek m űködési költségét a beruházás
költségébe kellene beépíteni, és a visszatérülő alapból kellene kielégíteni. A kamatmentes hite l
kezelési díja is hasonló módon épülne be, és kerülne törlesztésre . Ezeket a költségeket a
kedvezményezettek fizetik, de ezek fedezete is a megtakarításaikból származik .

Az alap hitelalap, készpénzzel és nagyobb részt számlapénzzel működhetne. Az alap készpénz
forrása az ország által a karbonpiacon értékesített kibocsátási egység lehetne .

Az alap gazdaságélénkítő szerepe jelentős lehet . Ennek lényege, hogy a piac keresleti oldalát b ővíti,
s nem pusztán a kínálati oldalnak nyújt támogatást keresletb ővítés nélkül . A normatív alapú
finanszírozás bevezetésével biztosítható lenne, hogy a piac szereplői ne tudjanak visszaélni a
keresletbővüléssel, s az ne az árak növekedését hozza magával .

Az is bebizonyosodott már, hogy a gazdasági válságokat mindig technológiai váltás követte, hisze n
csak így lehetett új kínálatot teremteni . Ezért is fontos, hogy az integráló szabályozó eszközze l
kikényszerítsük, a visszatérül ő alap bevezetésével pedig lehet ővé tegyük a termelés és fogyasztás
egész rendszerének szerkezeti váltását.

A visszatérülő alap rendszere nem ismeretlen a hazai finanszírozási rendszerben. A Német
Szövetségi Köztársaság kormánya a magyar gazdaság számára 1991 . évben célzottan
szénbeszerzésre 50 millió DEM segélyt ajánlott fel . A segélyből befolyt forint összeg 60%-a az
energiatakarékossági, az energiaigényesség mérséklését szolgáló beruházások kedvezménye s
hitellel történő támogatására szolgált . Az ebbő l létrehozott Energiatakarékossági Hitel Alap "Néme t
Szénsegély" néven vált ismertté . A kedvezményes kölcsön olyan konkrét beruházáso k
finanszírozásához volt felhasználható, amelyek megvalósításának eredményeként egyértelm űen
(mérhető módon) igazolható energiahordozó-megtakarítás jelentkezik .

A felvázolt visszatérülő alap ugyanerre a logikára épül fel, és olyan megtérül ő beruházásokat
támogat, amelyek a (beruházások eredményeként keletkező) megtakarításokból származó
bevételeiket a hitelek törlesztésére fordítják .

A hitel és a támogatás közötti lényeges különbség, hogy a támogatás esetében a költségvetés t
„csak” a támogatás általában 20-40 %-os mértéke terheli, addig a hitel esetében épp az önrész kerü l
finanszírozásra, tehát 80-100 %-os hitelállomány szükségeltetik a finanszírozáshoz a finanszírozás i
hiány függvényében. Igaz az utóbbi megtérül a finanszírozó számára, míg az el őbb említett
„elveszik” . Mindenesetre tény, hogy az állami hitelek nagyságának korlátot szab a költségveté s
mindenkor aktuális helyzete. Ennek mérséklésére jelenleg az 1/3-1/3-1/3-os finanszírozási rendszer
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működik, azaz 1 /3 rész önrész, 1 /3 rész támogatás, és 1 /3 rész hitel .

A visszatérülő alap nagysága

Egy lehetséges szabályozási rendszernek, amely magában foglalja az alap m űködtetését, a
hatásvizsgálatát 2009-ben az Oko ZRt végezte el . A tanulmányban figyelembe vették a kitűzött
csökkentési célhoz szükséges fosszilis energiaforrás megtakarításokat, és a helyettesítésb ő l
származó lehetőségeket, vagyis az alap nagyságát a csökkentési célkitűzések teljesítéséhez
igazították .

Szükséges beruházási igény és hitel nagysága 2011-2020* közöt t

beruházás i
költség

megtérülés i
idő összesen

csökkentés i
igény

beruházási
igény

Mrd Ft/PJ/év (év) Mrd Ft PJ Mrd Ft
energiahatékonyság 2,1 10 21,00 194,8 4091, 1
megújuló 1,7 10 17,00 161,9 2752,6

6843,7
* A rendszer indulását 2011-re becsülve .

A visszatérülő alap mértékénél figyelembe kell venni a folyamatosan visszatérül ő forrásokat, az
UHG kereskedelem alapján az állam által realizálható bevételeket, és, hogy az átlagos egy évny i
hiteligény (350 Mrd Ft) nagyjából akkora, mint amennyi a jelenleg támogatások formájában (KEOP
stb.) összesen rendelkezésre áll .

A visszatérülő alap jelentősége :

• Élénkíti a gazdaságot, mind keresleti, mind kínálati oldalon ösztönöz .

• A kamatmentes hitel lehetővé teszi a közjót szolgáló, de lassú megtérülésű projektek
kivitelezését .

• Növeli a foglalkoztatást, munkahelyeket teremt az energiagazdálkodás területén .

• Erősíti a hazai kis és középvállalatokat, a kamatmentes hitel lehet ővé teszi beruházásaik
gyorsabb megtérülését.

• Lehetőséget teremt az energiatakarékosságra és a megújuló erőforrások hasznosítására ,
ezáltal csökkenti külső függőségünket a fosszilis erőforrásoktól .

• Lehetővé teszi a korai kibocsátás-csökkentést, és ezzel forrásokhoz juttatja a gazdaságo t
az emisszió-kereskedelem bevételeiből .

• Szolgálja a szociális igazságosságot, lehetővé teszi, hogy önrész nélkül is lehessen
beruházásokat végrehajtani .

• Javítja a környezeti tudatosságot, a megelégedettséget, az életminőséget .

Budapest, 2010 . január „

1 3



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Katona Béla úrnak
Az Országgyű lés elnökének

Helybe n

Tisztelt Elnök Úr !

Mellékelten — a Házszabály 87 . § (2) bekezdése alapján — benyújtjuk az Éghajlat védelmérő l
szóló törvényjavaslatot, valamint az azt megalapozó, részletes szakmai indoklást tartalmaz ó
háttéranyagot .

Budapest, 2010. január

L

c' r. Szili Katalin
Magyar Szocialista Párt

Ekei z ef
FIDESZ Magy ' o gári Szövetsé g

r-9
o ~ ias Józs

Magyar Szocialis

Dr. Nagy Andor
Kereszténydemokrata Néppárt

Velkéy Gábor
Szabad Demokraták Szövetsége


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38

