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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirendi javaslat elfogadása 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! Javaslom, hogy 
kezdjük el a mai bizottsági ülést, éppen ezért a mai, június 4-i ülést 
megnyitom. Köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, a vendégeinket, az 
ülésre érkezett hallgatóságot.  

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Szeretném azt 
rögzíteni, hogy Varga Gábor képviselő úr helyettesíti Szászfalvi Lászlót, dr. 
Turi-Kovács Béla alelnök úr helyettesíti Bencsik Jánost, és Böröcz László 
helyettesíti Simonka Györgyöt.  

A mai ülésünk napirendi pontjaira az alábbiakban tettem javaslatot: 
első napirendi pontként az éghajlatváltozási vészhelyzet megállapításáról és 
az ezzel összefüggő feladatokról szóló határozati javaslat szerepel napirenden, 
ezt az LMP-frakció tagjai nyújtották be. Második napirend pontként: egyebek. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy megszavazzák-e a megküldött javaslatot. 
Aki egyetért azzal, hogy ezeket a napirendi pontokat javasoljuk, vagy 
tárgyaljuk, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
egyhangúlag elfogadtuk a mai bizottsági ülésünk napirendjét. (Hajdu László 
megérkezik.)  

Éghajlatváltozási vészhelyzet megállapításáról és az ezzel 
összefüggő feladatokról szóló H/6028. számú határozati 
javaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba 
vételéről) 

Megkérem dr. Turi-Kovács Béla alelnök urat, hogy vegye át az 
elnöklést, amíg előterjesztőként röviden ismertetem a javaslatunkat.  

 
(Az elnöklést dr. Turi-Kovács Béla, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Megadom a szót az előterjesztőnek, tessék parancsolni!  

Schmuck Erzsébet szóbeli indokolása  

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm szépen, alelnök úr. Mint 
előterjesztő, azzal kell hogy kezdjem, hogy egyértelművé vált, hogy a politika 
térképére, a döntéshozók asztalára felkerült az éghajlatváltozás kérdésköre. 
Alapvetően két oka van annak, hogy itt van a mi asztalunkon is. Az egyik oka 
az, hogy a 2015 májusában elfogadott megállapodást már most felülírta az 
idő. Tudjuk azt, hogy az IPCC-nek a katowicei klímacsúcs előtt megjelent a 
jelentése. Ez a jelentés elég sötét jövőt jósol az emberiségnek, ha 10-12 éven 
belül nem lesznek radikális változtatások a mindennapi életünkben, a 
gazdaságban, a gazdaságpolitikában és a társadalompolitikában sem. Vannak 
törekvések arra, hogy radikálisabb lépések szülessenek.  

A másik oka, hogy itt van mielőttünk is, az az, hogy az állampolgárok is 
kezdik felismerni és kezdik megélni, megtapasztalni a klímaváltozás hatásait. 
Egyébként megjegyzem, hogy ezzel a két fő okkal függ össze, hogy a német 
szövetségi kormány nem a túl távoli múltban létrehozott egy klímakabinetet, 
és ez a klímakabinet egy nagyon feszes tempót diktál a kormányzati 
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szereplőknek. Ugyanis ez év végére a klímakabinet, a német szövetségi 
kormány elő fog terjeszteni egy klímatörvény-tervezetet. Ők kezdték el ezt a 
sort a közelmúltban, bár megjelent ezt követően a brit parlamentnek a 
határozata és az állásfoglalása egy klímavészhelyzetnek a kihirdetéséről, 
amelyet az ír parlament hasonló döntése követett. 

Mi úgy gondoljuk, hogy a klímaváltozás hatásai itt Magyarországon is 
sokkal erőteljesebben hatnak, mint átlagosan más országban, hiszen 
Magyarország földrajzi elhelyezkedésénél fogva különösen kitett a 
klímaváltozás hatásainak. Gondoljunk csak arra, hogy például az év első 
három hónapjában olyan aszály volt, ami nem gyakran fordult elő 1901 óta. 
Majd ezt követte olyan mennyiségű csapadék, amire ugyancsak nem volt 
példa. Itt tulajdonképpen nem biztos, hogy önmagában az a baj, hogy 
időszakonként kevés vagy sok csapadék esik, hanem a csapadék eloszlása és 
az időjárási változások gyorsasága az, amihez képtelenek vagyunk 
alkalmazkodni. De ugye, olyan hírek is megjelentek, hogy például Japánban 
talán két héttel ezelőtt olyan magas volt a hőmérséklet, hogy többen 
belehaltak, vagy emlékezzünk arra, hogy nem olyan régen tavasszal, mikor 
Magyarországon jobb időjárás szokott lenni, itt mínusz volt, és az északi 
sarkkörön pedig 30 fok feletti hőmérséklet.  

Még a körülményekhez azt is hadd mondjam, ami éppen aktualitást 
ad, most van itt Magyarországon az IPU elnök asszonya, és délelőtt volt egy 
ünnepi ülés. Tegnap volt szerencsém elnök asszonnyal mint az IPU elnökségi 
tagja találkozni, és ezen az ülésen részt venni, ahol az elnök asszony arról 
tájékoztatott, hogy az IPU Béke és biztonság munkabizottsága most nekifog 
annak a munkának, hogy hogyan függ össze a klímaváltozás és a migráció. 
Tehát már ott is egyértelműen látják, hogy az elkövetkezendő időszakban a 
klímaváltozás lesz az egyik fő oka a tömeges migrációnak. 

Tehát ezek mind-mind figyelmeztető jelek itthon, Magyarországon is, 
és ezzel függ össze, hogy az LMP frakciója benyújtotta ezt a határozati 
javaslatot. Mi biztosak vagyunk abban, jómagam is, hogy ez nagyon időszerű, 
sőt ha úgy vesszük, talán még kicsit késő is, nincs idő tovább késlekedni. 

Ez a határozati javaslat azon túl, hogy fel kívánja hívni az Országgyűlés 
figyelmét arra, hogy nincs idő, tehát cselekednünk kell, többek között néhány 
fontos feladatra kérné fel a kormányt, amennyiben az Országgyűlés elfogadja. 
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy mihamarabb a magyar Országgyűlés is 
elfogadjon egy klímatörvényt még ebben az évben. Nem elegendő, hogy van 
egy klímastratégiánk. Általában a klímastratégiáknak az a sorsa, hogy 
bekerülnek a fiókba, és ha a magyarországi klímastratégiára gondolunk, 
akkor azért emlékezzünk arra, hogy tulajdonképpen az ágazati célkitűzések 
határozzák meg a stratégiában a klímacélkitűzéseket, és nem fordítva. Egy 
klímatörvénynek nyilván a törvény erejével kell a célokat kitűzni, és a törvény 
erejével kell hozzá az eszközöket és forrásokat hozzárendelni. 

Egy másik nagyon fontos terület, amit kiemelten fontosnak tartunk, 
hogy a kormány fogjon neki, és készítse el Magyarország dekarbonizációs 
tervét, aminek a célja, hogy a magyar gazdaság karbonsemlegessé váljék. És 
még egy elemet szeretnék kiemelni, mert nyilván azért a törvény is 
alkalmazkodási feladatokkal kapcsolatosan határozna meg feladatokat, 
célokat és ehhez megvalósítási feladatokat, tehát amire még fel kívánom hívni 
a figyelmet, hogy nagyon fontos lenne, hogy az európai uniós forrásokat és 
költségvetési forrásokat ne lehessen olyan programokra, projektekre 



 7

fordítani, amelyek nem segítik a klímaváltozás megfékezését. Ráadásul azt 
tapasztaljuk, hogy időnként inkább gyorsítják ezt a folyamatot. 

Még arra is szeretném képviselőtársaim figyelmét felhívni, hogy 2014 
óta Magyarországon növekszik a szén-dioxid-kibocsátás. Nekem 
meggyőződésem, hogy nem lehet azzal megnyugtatni a lelkiismeretet, hogy 
Magyarországon még mindig kevesebb az egy főre jutó szén-dioxid-
kibocsátás, mint például az európai átlag, mert ezt majd nem lehet akkor 
hivatkozásul hozni, amikor sokkal jobban és a láncreakció-szerű változások 
hatására sokkal drasztikusabban fogjuk érezni a klímaváltozás 
következményeit. 

Tehát mindezek a körülmények azok, amelyek miatt az LMP frakciója 
benyújtotta ezt a határozati javaslatot. Tisztelettel kérem a bizottságot, hogy 
támogassa az ügy fontossága miatt, amire egyébként köztársasági elnök úr is 
számos fórumon, megszólalásában felhívja a figyelmet, hogy ma a világban a 
legnagyobb és legégetőbb kihívás a klímaváltozás. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaadom az elnöklést. (Koncz Ferenc 

megérkezik.) 
 

(Az elnöklést Schmuck Erzsébet, a bizottság elnöke veszi vissza.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor visszavettem az elnöklést, és 

kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni a vitához. Alelnök úrnak 
és utána másik alelnök úrnak is megadom a szót. Turi-Kovács alelnök úr! 

Hozzászólások 

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nagyon 
röviden. A Fidesz-frakció álláspontja az, hogy Magyarországnak van 
elfogadott olyan stratégiája, amelynek a megvalósításán a kormány 
folyamatosan dolgozik. Ágazati szinten is megvan az összhang ehhez a 
stratégiához, és ez a folyamatos összhang biztosított. Következésképpen a 
magunk részéről úgy gondoljuk, hogy ami Magyarország részéről megtehető, 
azt mi megtesszük, megtettük, a kormány megteszi annak érdekében, hogy az 
éghajlatváltozás ne okozzon Magyarországon súlyosabb problémákat. 

Azt azonban le kívánjuk szögezni: az teljesen világos, mi soha nem 
mondtuk azt, hogy az éghajlatváltozás nem létezik, azt sem állítottuk, tehát a 
Fidesz részéről ilyen nyilatkozat soha nem volt, hogy az éghajlatváltozást a 
magunk részéről nem tekintenénk valamiféle realitásnak. Ez nyilvánvalóan 
nem is lehet így, az éghajlatváltozás ugyanis tudományos tény, és 
földtörténetileg is bizonyított. Itt a kérdés az, hogy mennyi ebben az emberi 
közrehatás mértéke, és mekkora az, ami természetes közrehatás. Ez viszont 
szintén tudományos kérdés, amely meghaladja a politika területét, 
következésképpen tudományos döntések szükségesek benne. 

Súlyos hiba lenne, ha a politika megpróbálná a tudomány helyett 
átvenni a szerepet, és maga kívánná eldönteni azt, hogy minek milyen szerepe 
van ebben a kérdésben. Én ezt ahhoz szoktam hasonlítani - ez már az én 
álláspontom -, hogy ez olyan, mintha annak idején a vallási viták során az 
állam eldöntötte azt, hogy mely vallási álláspont az igaz, a protestáns, a 
katolikus vagy valami egészen más. Ezek a kérdések nem olyan kérdések - 
ezek hitbéli kérdések nagyrészt -, amelyek tudományos kérdésbe 
beavatkozhatnának. Következésképpen a mi álláspontunk, a frakció 
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álláspontja az, ezt kijelenthetem, hogy a kormány részéről folytatni kívánják 
azt a politikát, amit eddig is folytattunk, ezek megalapozottak, és 
meggyőződésem szerint változtatásra nem szorulnak.  

Rá kívánnék mutatni arra is, hogy tulajdonképpen nem másról van szó 
e pillanatban, mint az európai uniós parlamenti választás politikai 
következményeinek a levonásáról. Számos helyen arra a következtetésre 
jutottak, hogy miután némely országban kétségtelenül a zöldmozgalom 
többletszavazatokhoz jutott, mutatkozott egyfajta érdeklődés ebben az 
irányban, én azt gondolom, hogy magát a beterjesztést jelentős mértékben 
befolyásolta ez a tény. Ez önmagában nem hiba, tehát én nem gondolom, 
hogy ez egy hiba lenne, de azt le kellene szögezni, hogy ez nyilvánvalóan nem 
befolyásolhatja magát a kormányzati stratégiát.  

A magunk álláspontja tehát az, azt hiszem, ezt az egész frakció nevében 
mondhatom, hogy nem támogatjuk ezt a javaslatot, mert ez a javaslat a mi 
álláspontunk szerint a jelenlegi kiegyensúlyozott és kifejezetten kedvező, 
Magyarország számára kedvező stratégiai helyzetet kedvezőtlenül változtatná. 
Bizonytalanságot vinne a rendszerbe, és meggyőződésem szerint 
indokolatlan.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kepli Lajos alelnök úré a szó. 
 
DR. KEPLI LAJOS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Sajnos nem lepődtem meg a kormánypárti frakció álláspontján, bár kicsit 
furcsa, hogy a tudományra hivatkozik alelnök úr, hiszen éppen ők igyekeznek 
a tudományt és annak képviselőit, a Magyar Tudományos Akadémiát 
szétverni ezekben az időszakokban politikai indíttatásból. 

Igenis, szerintem szükség van arra, hogy a magyar Országgyűlés ilyen 
határozati javaslatokat elfogadjon, akár jelképesen, hiszen a politikának az a 
dolga, hogy politikai állásfoglalásokat tegyen, és bizony a klímaváltozás már 
régen túlmutat azon, hogy tudósok elvitatkozzanak rajta, hogy mennyire 
emberi behatásból és mennyire természetes folyamatokból adódik. Igazából a 
felkészülés, az alkalmazkodás szempontjából ennek nincs is jelentősége. 
Másrészt viszont, amit meg tudunk tenni - a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentése, visszafogása érdekében -, azt nyilvánvalóan meg is kell tennünk, 
és nem takarózhatunk azzal, hogy természetes folyamatok is növelik a 
légkörben a szén-dioxid-tartalmat. Például a felmelegedés nyomán az 
óceánok által elnyelt szén-dioxid-tartalom csökken, tehát kikerül a légkörbe 
még nagyobb mennyiségű szén-dioxid, ez egy pozitív visszacsatolás, sajnos 
nem túl kedvező folyamatokat vetít előre a következő évtizedekre, de 
nyilvánvaló, hogy az emberi tevékenység is jelentősen hozzájárul a légkör 
szén-dioxid-tartalmának a növeléséhez, és ezáltal az üvegházhatású 
folyamatoknak az elszabadulásához. 

A politikának igenis megvan a felelőssége, hogy időről időre felemelje a 
szavát, a politikusok nem saját magukat, hanem a társadalmat képviselik, 
azokat az embereket, akik őket a parlamentbe, az Országgyűlésbe 
beválasztották. Így hát a társadalom részéről is egyre fokozottabb nyomás 
jelentkezik, láthatjuk. És főleg azoknak a fiataloknak a részéről, akiknek a 
jövőjét igenis - a mi jövőnket is természetesen - érinti, de a gyermekeink, 
unokáink jövőjét még fokozottabban, talán nem véletlen, hogy pont a fiatalok 
azok, akik péntekenként ezeket a klímatüntetéseket tartják itt a Parlament 
előtt is, és mondhatom, most már világszerte. Természetesen a kormány e 
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mögött is Soros Györgyöt és liberális összeesküvőket sejt, de itt, ha 
kijönnének ezekre a tüntetésekre időnként, akkor látnák, hogy magyar és 
külföldi fiatalokról, diákokról, iskolás gyerekekről, saját gyerekeinkről van 
szó, akik aggódnak a jövőjükért, és teszik ezt teljesen okkal és joggal. 

Teljesen mindegy, hogy az előterjesztéssel szakmailag vagy politikailag 
vagy bármilyen szempontból mennyire ért egyet egyik vagy másik frakció, az 
mindenképpen fontos, hogy az Országgyűlés előtt minél többször napirenden 
legyen ez a téma. Ez a jelen vita arról szól, hogy ezt a határozati javaslatot az 
Országgyűlés elé vigyük-e, és ott vitázzunk-e arról, hogy vajon az ember 
felelős-e a klímaváltozásért, vagy esetleg nem. Természetes folyamatok és 
korok követik-e egymást, vagy egyáltalán mit tehetünk azért, hogy ennek a 
hatásait minél jobban kivédjük? Tehetünk-e valamit, vagy csak széttárjuk a 
karjainkat, és várjuk, hogy bekövetkeznek azok a hatások, amelyek nyilván be 
fognak következni? 

És, ahogy elnök asszony is említette, bizony a migrációval is szoros 
összefüggésben van, hiszen ebben az évszázadban a migráció egyik 
legnagyobb hajtóereje valószínűleg pont a klímaváltozás és az emiatt 
bekövetkező, egyrészt szélsőséges időjárási események, másrészt az ivóvíz 
hiánya lesz. Ez lesz, ami Afrikából, keletről, a Közel-Keletről azokat a 
százezreket, milliókat elindítja majd az élhetőbb területek felé, akik jelenleg 
még saját területükön próbálnak boldogulni. 

Úgyhogy a Jobbik-frakció támogatja a javaslat tárgysorozatba vételét, 
és hogy az Országgyűlésben vitázhassunk erről.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kíván még hozzászólni? Böröcz 

képviselőtársam, parancsoljon!  
 
BÖRÖCZ LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Én csak röviden 

szeretném alelnök urat kiegészíteni abban, hogy ez a javaslat, amit az LMP 
beterjesztett, nyolc pontból áll, ennek a nyolc pontnak egy részével, legalábbis 
ennek a tartalmi részével a kormány jelenleg is foglalkozik. Ráadásul több 
olyan stratégiai területet kell elfogadni, ami még a jövőt illetően fog a 
parlament elé kerülni, tehát mi nyilván a célokkal egyetértünk, hogy a 
környezetvédelem és az éghajlatváltozás problémáit kezelni kell, de 
természetesen ezeket a megfelelő módon. Mi indokolatlannak tartjuk azt, 
hogy ezt egy külön határozati javaslatban tárgyaljuk. 

És még annyit engedjenek meg kiegészítésképp, hogy nehezen 
összeegyeztethető nálam az az álláspont, ami szerint tegyünk meg mindent a 
klímaváltozás ellen, a szén-dioxid csökkentéséért, de egyébként zárjuk be az 
összes atomerőművet, anélkül egyébként nem fog menni. Ráadásul ezt kezdik 
a nyugat-európai zöldmozgalmak is némiképp belátni. Őszintén szólva - 
nyilván a mi korosztályunknak talán hatványozottan fontos a klímavédelem 
és a környezetvédelem, de - hozzá kell tennem, hogy az a baloldali, 
utópisztikus megfogalmazás, ami ezen a területen is egy ilyen álomvárásszerű 
dologban manifesztálódik, az szerintem nem jó. Egyébként még ráadásul 
káros is. Olyan dolgokat vetít előre, amelyek nem biztos, hogy reálisak. 
Nyilván a társadalmat meg kell győzni egy-egy intézkedésnek a fontosságáról, 
és ha egy-egy intézkedésről meggyőztük a társadalmat, akkor lehet meglépni. 

Tehát az a baloldali, néha szélsőbaloldali zöld álláspont, miszerint 
nagyon durván, radikálisan kell hozzányúlni ezekhez a dolgokhoz, az 
valószínűleg több kárt okozna, mint amennyi hasznot, és több társadalmi 
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feszültséggel járna, amiből nyilván további következmények lennének. Tehát 
itt a kormány is egy olyan stratégiát folytat, amiben nyilván a lakosságnak, a 
társadalomnak erre a problémára a figyelmét rá kell irányítani, és a megfelelő 
lépéseket meg kell tenni, és ezeket egyébként az Európai Unióval kötött 
megállapodások révén a magyar kormány be is tartja.  

Tehát én a józan ész politikáját képviselném, és szerintem a Fidesz is 
ugyanezt képviseli ebben az ügyben. Én ezt a kicsit utópisztikus nézőpontot, 
ami fel-felugrik itt a baloldalon, néha a Jobbiknál is, úgy tűnik, ezt nem 
tartom feltétlenül célravezetőnek, és nem is ez fogja megoldani a 
klímaváltozás problémáját. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kíván még szólni?  
 
HAJDU LÁSZLÓ (DK): Azt gondolom, hogy a Fenntartható fejlődés 

bizottsága ülésén itt joggal beszélünk ezekről a kérdésekről. Inkább kevésnek 
is tartom, hogy mint szakmai bizottság, aminek tekinthetjük magunkat, 
mennyit foglalkozunk ezzel a témával. Ezért gondolom, hogy önmagában csak 
azért is hasznos az LMP-nek ez a javaslata, hogy tudunk beszélni erről az 
egyébként nagyon aktuális témáról, ami a mát és a jövőt is jelenti. 

Valóban egyetértek azzal, hogy van klímastratégia, hiszen olvastuk, 
már járt itt előttünk, és különböző stratégiákkal rendelkezünk, itt a részletes 
cselekvéssel kapcsolatban érzek én problémát. Tehát Lacival ellentétben 
tulajdonképpen nagyon nincs olyan klímaváltozás, ami utópisztikus, baloldali 
vagy retrográd jobboldali… (Böröcz László: Az atomerőmű álláspontját 
képviseljük.) Ja, hogy abban gondolkodtál? Annak is vannak jogos érvei 
mellette és jogos érvei ellene. A mellette érvelők állnak most nyerésre, és 
valószínű, ez meg fog épülni, de az, hogy ezt bírálják, az bele kell hogy férjen a 
szakmaiságba, bele kell férjen a demokráciába is.  

Én, amit itt javasol az LMP, azt nem tartom valami nagyon veszélyes 
dolognak, hiszen nem másról van szó, mint arról, hogy október 30-ig 
alkossuk meg ezt a klímavédelmi törvényt. De, ha ez irreális határidő, akkor 
hol tarthat a végrehajtás most? Annak a végrehajtása, amit az Európai 
Unióban is vállaltunk, illetve a klímastratégiában vállaltunk? Tehát, hogy 
2019. november 30-ig nyújtsa be az Országgyűlés, ezt nem tartom olyan 
nagyon szoros határidőnek, tehát ez teljesíthető lenne. Maga az országgyűlési 
határozat csak erre ösztönöz, tulajdonképpen ez az igazi lényege ennek az 
országgyűlési határozatnak, noha számításba veszi azokat a fejezeteket, amik 
nagyon fontosak.  

Pár problémát megemlítenék. A különböző interpellációkban és 
kérdésekben van lehetőség a magyar parlamentben környezetvédelemről 
beszélni. Aki nem tud hozni egy kérdést vagy interpellációt… önállóan erről 
kevés vita folyik. Régóta ülök itt a padsorokban, és annak idején körülbelül 
másfél évig vitáztunk a környezetvédelmi törvényről, másfél évig a 
parlamentben folyamatosan ment ez a ’95. évi környezetvédelmi törvény. De 
a vízgazdálkodásról szóló törvény is több mint egy évig folyamatosan téma 
volt, és a hulladékgazdálkodásról szóló is körülbelül egy évig. Tehát nem úgy 
volt, hogy pénteken megjött interneten e-mailben, és kedden meg már 
szavaztunk róla, hanem komoly, érdemi vita folyt, tudósok bevonva, civil 
műhelyek bevonva. Ez legalább olyan nagyságrendű.  

Az összes környezetvédelmi törvényünk, van vagy húsz, azoknak az 
átfogó átírását is igényelné, ha nagyon komolyan akarnánk ezzel a 
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klímaváltozással érdemben foglalkozni, hiszen már 2050-ig gondolkodunk. 
De az, hogy 2050-ig milyen cselekvéseket próbálunk megtenni addig, amíg 
egy-egy ciklusban itt vagyunk, az azért nekem, legalább szakmai bizottsági 
tagként kevésbé világos. Csak tudjuk azt, hogy van egy klímastratégia, 
valóban úgy van, hogy a klímastratégia abból áll, hogy minden ágazat leadta a 
maga klímastratégiáját, még az önkormányzatoknak is ezt el kellett készíteni. 
Minden önkormányzatnak van klímastratégiája, legalábbis megkövetelték 
tőlünk. Van, akinek másfél oldal, van, akinek – kerületeknek – 60 oldal. De, 
ha megnézzük, hogy mit tud belőle megvalósítani, mind attól függ, hogy van-
e központi, valamilyen forrás, amiből ezek megvalósíthatóak, mert saját 
forrásából igen kicsit tud egy önkormányzat elkészíteni.  

Én azért tartanám az LMP-nek – nem számoltam meg, de számozva 
van – ezt a 8 pontját elfogadhatónak, és támogatnám, hogy vegyük 
tárgysorozatba, hogy érdemben tudjunk beszélgetni erről a nagyon fontos 
szakmáról, a jövőnkről. Ezért azt kérem tőletek, hogy… Tudom, én is ültem 
frakcióban, és tudom, hogy volt olyan, amire azt mondták, hogy ez nem 
mehet át. De ez annyira fontos kérdés, annyira nem politikai, hanem annyira 
fontos szakmai, egészségügyi, összetett, komplex kérdés, hogy erről, ha nem 
beszélgetünk… Csak egyszer megjön majd a törvény, és átnyomjuk egy hét 
alatt, akkor ez nem a társadalom összefogásával és a társadalmi tudatosság 
értésével elfogadott törvény lesz, hanem megint egy pótcselekvés, ezért 
támogatnám. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kíván még hozzászólni? Kepli 

képviselőtársam. 
 
DR. KEPLI LAJOS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Csak röviden. Picit 

vitatkoznék Böröcz képviselő úrral, de tegyük félre a pártpolitikát, hiszen ez 
tényleg nem pártpolitikai téma. Én azt gondolom, pontosan az ellenkezőjét, 
hogy nem lehetünk eléggé radikálisak ebben a kérdésben, és nem politikusok, 
hanem egyre több tudományos testület, tudóstársaságok mondják ki, hogy az 
utolsó évtizedeket éljük, amikor még cselekedni lehet valamit. És ha ez 
tényleg így van, és nincs okom kifogásolni vagy kétségbe vonni a tudósok 
szavát, akkor lehet, hogy közhely, de tényleg szívesebben nézek úgy a 
gyerekem vagy az unokám szemébe - aki már valószínűleg abban a 
generációban nő fel, akik már ez ellen nagyon nehezen tudnak tenni -, hogy 
mi megtettük azt, amit megtehettünk. 

Ami az atomenergiát illeti, na, ez az a kérdés, hogy az atomenergia 
kiváltható-e jelen pillanatban vagy a következő évtizedekben, vagy nem; ez 
viszont már szerintem tudományos hátteret igényel. Én a mai napig sem 
tudnék ebben egyértelműen állást foglalni, személyesen sem. És tudjuk jól, 
hogy a Jobbik is a kezdetektől támogatta az új blokkok megvalósítását, 
mostanában viszont én személyesen is egyre inkább kételkedem abban, hogy 
a mai technológia ne tartana ott, hogyha nem épülne meg a Paks II. 
atomerőmű, akkor ne tudnánk energiaellátásunkat egyéb forrásból 
megoldani. Nyilván a finanszírozás meglehetősen kétséges jelen pillanatban, 
de ennek a forrását valószínűleg a következő évtizedekben, mire ez aktuális 
lesz, meg lehetne és meg is lehet találni, akár közösségi, akár más 
forrásokból. De most szerintem ne menjünk bele energetikai kérdésekbe, 
vagy ne szorítkozzunk az atomenergiára. 
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Én továbbra is azt mondom, hogy minden egyes alkalommal, akár 
kormánypárti, akár ellenzéki, bármilyen előterjesztés bejön, bármilyen olyan 
javaslat a parlament elé, ami a klímavédelmet segíti - akár egy picit, vagy akár 
azt, hogy újabb és újabb alkalommal beszélgessünk róla -, akkor azt 
támogatni kell. És ez még nem azt jelenti, hogy a határozati javaslatot, ami a 
parlament elé kerül, azt abban a formában, ahogy az LMP beterjesztette, el 
kellene fogadni. Az is lehet, hogy a kormánypárt maga hoz egy határozati 
javaslatot, és ha az támogatható, akkor azt is természetesen mindenki meg 
fogja szavazni, hiszen senki nem akar ebből saját magának politikai tőkét 
kovácsolni. Most nem akarok az LMP nevében beszélni, de szerintem ők is a 
témát nézik és nem azt, hogy ezt ők terjesztették be vagy más. Egyszerűen 
próbáljunk meg legalább ebben a kérdésben a pártpolitika és a pártérdek fölé 
emelkedni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Először Turi-Kovács alelnök úr, és utána Böröcz 

képviselőtársam. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nagyon rövid 

leszek: én egyetértek Hajdu László képviselő úrral abban, itt műfaji probléma 
van, éreztem erre utalást a felszólalásában. Ez, amiről itt beszélünk, ez egy 
napirend előtti kérdés lehet, és én örülök neki, ha ilyen napirend előtti kérdés 
van. Lehet egy interpelláció, ami szintén egy parlamenti műfaj, szerepelhet a 
parlament előtt, akár minden héten, ha valamelyik frakció így gondolja. De 
meggyőződésem szerint nem alkalmas arra az előterjesztett határozati 
javaslat, hogy ennek alapján kormányzati intézkedések következzenek be. Egy 
kormánynak végig kell gondolnia stratégia alapján, az egyébként már 
elfogadott stratégia alapján végig kell gondolnia azokat a 
részletintézkedéseket, amely az egyes ágazatokat érinti. Következésképpen az, 
ami itt fel van sorolva 8 pontban, ez akár napirenden is tartható, még egyszer 
mondanám, de nem a kormányt kötelezni kívánó határozati javaslattal, és 
ezért nem támogatom a javaslatot, hanem a parlamenten belüli más 
műfajokkal.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Böröcz képviselőtársam!  
 
BÖRÖCZ LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök asszony. Némi 

félreértés van itt, úgy tűnik, Kepli képviselő úr és köztem. Eleve év végéig 
uniós kötelezettség van arra, hogy a nemzeti energia- és klímatervet 
beterjesszük a parlamenthez, nyilván ez meg fog születni, ezért a jelenlegi 
határozati javaslat beterjesztését mi nem tartjuk egyébként indokoltnak. 
Nyilván fontos a klímavédelem és fontos a környezetvédelem, ezt nem 
győzöm hangsúlyozni, egy szóval nem mondtam, hogy ne lenne fontos, én 
csak azt mondtam, hogy ha már gondolkodunk ezen a területen, akkor olyan 
reális megoldásokban kell gondolkodni, ami egyébként megvalósítható. Lehet 
azt mondani, hogy nincs szükség az atomenergiára, csak akkor mi van 
helyette? És az atomenergia, ha megépül Paks II., és bezár az I., akkor is a 40-
45 százalékát fogja adni a magyar energiatermelésnek. Ott van a maradék 60, 
amit nyugodtan meg lehet oldani máshogy.  

Csak, hogy mondjak egy példát is: én biztos, hogy nem szeretném azt, 
ami Németországban történt, hogy bezárják az atomerőműveket, majd a 
legdurvábban szennyező szénfajtával oldják meg az energiakiesést, ami 
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egyébként klímapolitikailag sokkal kedvezőtlenebb, mint amilyen helyzet volt 
előtte. Tehát én nem hiszem, hogy ez lenne az út. Én erre mondtam azt, hogy 
nyilván ésszel kell ennek a történetnek nekiállni, és azokat az utópisztikus 
gondolatokat én erre értettem, hogy akkor most zárjuk be hirtelen minden 
atomerőművet, mert az rossz, mert valaki azt mondta, azokat meg szerintem 
fölösleges támogatni. Köszönöm.   

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kíván még szólni? (Nincs jelentkező.) 

Akkor átadnám megint Turi-Kovács Béla alelnök úrnak az elnöklést, hogy 
mint előterjesztő reagáljak a felvetésekre. Megtehetem, ugye, alelnök úr? 
Köszönöm szépen.  

 
(Az elnöklést dr. Turi-Kovács Béla, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm szépen. Azért néhány 

pontra mindenképpen reagálnom kell. Turi-Kovács Béla alelnök úr azt 
mondta, hogy ennek a beterjesztésnek nyilván az az oka, hogy európai 
parlamenti választások voltak, és az LMP politizálni akar. Szeretném 
tájékoztatni önt, hogy nem, nem ez volt az oka. Az volt az oka, hogy a brit 
parlament elfogadott egy klímavészhelyzet kihirdetésére vonatkozó törvényt, 
ezt követően az LMP egy héten belül benyújtotta ezt a javaslatot azon 
egyszerű oknál fogva, hogy a brit klímavészhelyzet kihirdetésére vonatkozó 
határozati javaslatot nagyon fontosnak tartottuk abból a szempontból, hogy a 
politika kifejezte azt a szándékot és azt az akaratot, hogy felismerte a 
klímaváltozás veszélyét, és hajlandó gyorsan tenni. Tehát ez vezetett oda, 
hogy ezt a határozati javaslatot benyújtottuk.  

És arról is szeretném tájékoztatni alelnök urat, hogy én, illetve a 
frakcióm ezt a határozati javaslatot újra és újra, folyamatosan be fogjuk 
nyújtani. 

Még ehhez kapcsolódik az is, hogy a környezetvédelemnek egyik fontos 
elve az elővigyázatosság elve. Akkor, amikor sok-sok ezer tudós 
megállapította, hogy az emberi tevékenység döntő szerepet játszik a szén-
dioxid-kibocsátás növekedésében, akkor nem lehet azon gondolkodni, hogy 
vajon az emberi tevékenység 70 százalék vagy 75 százalék vagy 55 százalék. Itt 
lépni kell! Tehát én nem tudom ezt a megközelítést elfogadni. Igen, itt nagyon 
komoly tudósok, az IPCC leírta és kijelentette, hogy kevés évünk van hátra, 
hogy cselekedjünk. Itt Magyarországon különösen rossz a helyzet. Nem 
tudom, majd 10-12 év után önök mit fognak mondani, lehet, hogy akkor már 
nem lesznek politikusok velünk együtt, hanem csak majd sajnálkozni fognak, 
hogy jaj, nem fedeztük fel időben. Igen nagy a baj, utána kell menni, és lépni 
kell!  

Klímatörvény. Ha megnézzük ez Európai Unió tagországait, jelentős 
részének van klímatörvénye. És ezért kezdtem azzal, hogy még a német 
szövetségi kormány is eljutott oda, hogy elindította, hogy egy klímatörvényt 
készít. Tudjuk, az a kormány, amelyik azért elég erőteljesen képviseli az 
autóipari érdekeket, és bizony sokszor kiszolgálja - ezt tudjuk, vannak rá 
példák - az autóipari lobbinak a kéréseit. Tehát, ha ennyi európai országban 
van klímatörvény, akkor nem látom be azt, hogy a magyar kormány vagy a 
többség, a parlamenti kormánytöbbség azt mondja, hogy nincs szükség 
klímatörvényre, és elegendő a klímastratégia.  
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Böröcz képviselőtársamnak arra szeretnék reagálni, hogy zöldpolitika, 
benne az atomenergia kérdése. Ez nem baloldali és nem jobboldali 
politikának a kérdése. Itt semmi másról nincs szó, csak annyiról, hogy a 
társadalmi, a gazdasági és a környezeti kérdéseket egy rendszerben kezeljük. 
Ezek a kérdések összefüggnek. Tudjuk ezt: gyakorlatilag a fenntarthatóság 
megközelítése.  

Itt Magyarországon az LMP nem mondott olyat, hogy most azonnal 
zárjuk be a most működő blokkokat, nyilván erre kell egy kivezetési terv. 
Ugye, haladunk az időben előre, és azt látjuk, hogy a technológia egyre inkább 
rendelkezésünkre fog állni arra, hogy például a napenergiát raktározni 
lehessen. (Koncz Ferenc: Miben, miben?) Amibe az LMP más ellenzéki 
pártokkal beleállt, az ugye az, hogy a Paks II. bővítésével kapcsolatban nem 
igaz az, hogy olcsó energia, itt van egy csomó kockázat, a nagy aktivitású 
hulladék elhelyezésének a kérdése, ott van Pécs mellett, a helyi lakosság 
tiltakozik, hogy oda a nyakukba akarják tenni a nagy aktivitású hulladékot. 
De bocsánat, ez valóban most nem az atomenergia kérdésének a vitája itt, de 
szívesen, ha úgy gondolják, egyszer napirendre tűzhetnénk egy olyan vitát, 
hogy beszéljünk az atomenergiának a szükségességéről vagy a 
nélkülözhetetlenségéről. De egy biztos: mi azt nem állítottuk mint LMP, hogy 
most azonnal a mostani blokkokat be kell zárni, hanem kell egy megfontolt, 
hosszabb távú kivezetési terv. 

Egy másik ügy. Engem nagyon mellbe vágott, amikor Halász képviselő 
úr arról nyilatkozott, hogy van ez a Fridays For Future, nem olyan régen volt 
itthon a második klímamenet, és hogy mögöttük Soros áll. Tehát a fiatalokat 
így belekeverni a politikai játszmákba, én azt gondolom, hogy nem 
elfogadható. Én magam ott voltam ezen a tüntetésen, fantasztikusak voltak a 
fiatalok, és tiszteletben kellene azt tartani, hogy a fiatalok aggódnak a 
jövőjükért, és azt kérik a politikusoktól, hogy cselekedjenek.  

Még amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy Magyarország azért a 
termőtalaj szempontjából is egy nagyon érzékeny ország. Nemrégen jelent 
meg a biodiverzitás egyezmény tudományos testületének a jelentése, amelyik 
megállapította, hogy globális szinten több mint 20 százalékkal csökkent a 
talaj termékenysége. Ez Magyarországra is jellemző. Nagyon nagy bajok 
lesznek. Köszönöm szépen, hogy részt vettek a vitában, tisztelettel kérem a 
bizottságot, hogy támogassa az LMP határozati javaslatát.  

 
(Az elnöklést Schmuck Erzsébet, a bizottság elnöke veszi vissza.) 

Határozathozatal 

ELNÖK: Visszakaptam az elnöklést. Döntenünk kell a tárgysorozatba 
vételről. Kérdezem először, hogy ki az, aki támogatja, hogy tárgysorozatba 
vegyük. (Szavazás.) 3 igen szavazattal, 7 ellenében, tartózkodás nélkül a 
bizottság a határozati javaslatot nem vette tárgysorozatba.  

Egyebek 

A második napirendi pontra szeretnék rátérni, ezek az egyebek. 
Szeretném tájékoztatni a bizottságot arról, hogy a környezetvédelmi világnap 
alkalmából elkezdtünk szervezni egy természetfotó-kiállítást az irodaház 
aulájában, de ezt technikai okokból egy későbbi időpontra kell halasztani. Az 
új időpontról természetesen tájékoztatni fogjuk a bizottság tagjait. 
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2019. július 13-án 13 órától az állatvédő civilekkel és az érintett állami 
szereplőkkel tervezünk egy találkozót, az eseményre vonatkozó meghívót és 
szakmai anyagot a múlt héten kiküldtük. Természetesen nagy tisztelettel 
várunk minden bizottsági tagot erre a találkozóra.  

További esemény, hogy június 17-én a környezeti kárfelelősséggel 
foglalkozó konferencia megrendezésére kerül sor a jövő nemzedékek 
szószólója és az NFFT közös szervezésében. Az erre vonatkozó anyagokat ma 
reggel továbbítottuk a bizottság tagjainak. Kérem, hogy majd a részvételi 
szándékukat ezen a konferencián a titkárság számára jelezzék. 

Következő ülésünkkel kapcsolatos információ, hogy a mai napon 
várhatóan benyújtja a kormány a 2020. évi költségvetési törvényt, az 
adócsomagot és a megalapozó csomagot. Ha az adótörvényhez vagy a 
megalapozóhoz indokolt a bizottságnak kapcsolódni, akkor azt a jövő héten, 
kedden, június 11-én egy rövid délelőtti összeülésen meg kell majd oldanunk. 
Ez esetben a költségvetési törvénynél megszokott feladatot, a szerkezeti 
egységek bejelentését is el tudjuk végezni majd ezen az ülésen.  

Kérdezem a bizottság tagjaitól, hogy az egyebek között van-e valakinek 
hozzászólási szándéka. (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Az ülés berekesztése 

Akkor ennek megfelelően a bizottságunk mai, június 4-i ülését 
bezárom, és további szép napot kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen a 
részvételt.  

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 47 perc.)  

 

 

Dr. Turi-Kovács Béla 
a bizottság alelnöke 

 

Schmuck Erzsébet 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia 
 


