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A Házszabály 94. § (1) bekezdése és a 102. § (1) bekezdése alapján az éghajla t
védelméről szóló T/11716. számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 7 . §-ának az alábbi módosítását javasolom:

7. §

(1) Az állam feladata, hogy az éghajlatváltozás által megváltozó természeti és ember i
életfeltételekhez való alkalmazkodást megtervezze, koordinálja, szervezze é s
végrehajtsa, továbbá biztosítsa hozzá a szükséges emberi és anyagi erőforrásokat.
(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 .
1(3) Az állam a (2) bekezdésben hivatkozott feladatokat az állami
intézményrendszeren keresztül, különösen a környezetvédelmi, természetvédelmi
és vízügyi, a katasztrófavédelmi, az egészségügyi és a területfejlesztési intézménye k
közreműködésével látja el . ]
j(4)1__(_3_LA_ 26. § (1)bekezdésében hivatkozott útiterv _	 alkalmazkodásra vonatkozó _
részének, mely tartalmazza az egyes ágazatokra vonatkozó részletes szabályokat, a z
előkészítése során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni :
a) több, lehetséges éghajlati forgatókönyvet, a legvalószínűbb mellett a szélsőséges

éghajlati forgatókönyveket is ;
b) a hatásviselők (ember, természetes élőhelyek és fajok, agrár-ökoszisztémák, emberi

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
kibocsátás és energiafelhasználás-csökkentési célokkal, az átterhelések lehetséges
legnagyobb mértékű kiküszöbölése érdekében;
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d) a lakosság egészségi állapotának javítási szükségességét a jobb
alkalmazkodóképesség érdekében, a prevenciós programok meger ősítése és előtérbe
helyezése révén ;

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

f) az éghajlatváltozás következtében megjelenő fertőzések és megbetegedések nagyob b
kockázatát, azok el őrejelzésének és megel őzésének szükségességét;

g) a hirtelen hőmérséklet-változás, a tartós hőhullámok és a káros ultraibolya sugárzá s
által okozott megnövekvő terhelések következtében fellép ő kockázatok
kiküszöbölését, illetve a kockázatok kezelését, mind a munkát végzők, mind az
idősek, gyermekek és csökkent teherbíró képesség űek tekintetében ;

h) a különböző élethelyzetben élő társadalmi rétegek és az egyes emberek (szegények,
hajléktalanok, idősek, betegek, terhes nők, stb.) helyzetükből 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 megőrzése, javítása érdekében ;

j) a vízfelhasználás kiváltásának szükségességét (pl . hűtési, öblítési eljárásoknál) ;
k) az éghajlati szélsőségeknek megfelelően kialakításra kerülő többfunkciós víz- és

tájgazdálkodás szükségességét, amely az árvizes és az aszályos id őszakokat, a
vízelvezetés és vízvisszatartás feladatait a tájgazdálkodással, a természete s
élőhelyek megőrzésével és a vízbázisok, vízkészletek védelmével összehangoltan
képes kezelni ;

1) az EU Árvízi Irányelvében előírt árvízi kockázati térképeket és kockázatkezelés i
terveket ;

m) az EU Víz Keretirányelvének végrehajtására kidolgozott vízgyűjtő-gazdálkodás i
terveket, és azok összehangolásának szükségességét az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodás 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 b ővítése, a várhatóan fellépő
kártevőkkel szemben kialakítandó ellenálló-képesség érdekében ;

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

q) a mezőgazdaságban az éghajlatváltozás miatt bekövetkező többletkockázatok
mege ozesene és keze esene 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- és energiafelhasználás-csökkentési célokkal ;

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

A törvényjavaslatban nem szükséges a (3) bekezdés részletezése, mer t
nyilvánvaló, hogy az állam a (2) bekezdésben hivatkozott feladatokat az állami
intézményrendszeren keresztül látja el, a bekezdésben felsorolt intézménye k
pedig messze nem fedik le azon intézményeket, amelyeknek fontos feladata va n
végrehajtás során .

Budapest, 2010 . febre}r 15 .

Koscsó Lajos
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