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országgyűlési képviselő
Politikai vita kezdeményezése

Dr. Kövér László,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben
Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 86.§ (1)
bekezdése alapján kezdeményezzük, hogy az Országgyűlés tartson politikai vitát

,,Az éghajlatváltozás a XXI. század egyik legnagyobb globális és hazai kihívása;
megfékezése és a várható hatásokhoz való alkalmazkodás nem tűr halasztást"

címmel és témakörben. Kezdeményezzük, hogy az Országgyűlés a politikai vitát 2018.
december 3-án tartsa meg.

Indokolás

Mára már nem csak a vezető nemzetközi és hazai tudományos intézmények, de sokéves
tapasztalatuk alapján az átlagemberek is egyetértenek abban, hogy az éghajlatváltozás az
emberek közeli jövőjét befolyásoló, drámai következményekkel járó folyamat. Régóta
tisztában vagyunk a veszélyeivel, de kellő globális szintű politikai akarat hiányában eddig
még nem sikerült megfékezni.
Az ENSZ idei, legutóbbi Jelentése szerint tíz évünk maradt arra, hogy globális szinten a
kritikus 1,5 Celsius-fok alatt tartsuk a felmelegedést. Ehhez kulcskérdés az üvegházhatású
gázok kibocsátásának drasztikus csökkentése. Ennek mégis az ellenkezőjét látjuk. A
Nemzetközi Energiaügynökség adatai azt mutatják, hogy 2018-ban ismét rekordot dönt a
kibocsátás. Ami aggasztó, hogy a korábbi időszakkal szemben néhány éve hazánkban is ez a
trend. Az EUROSTAT legutóbbi, az EU tagállamok 2017. évi energetikai eredetű CO2
kibocsátásairól szóló becslése szerint Magyarországon 6,9%-kal nőtt a kibocsátás az előző
évhez képest. A széndioxid kibocsátás tekintetében pedig 2015-től évente átlagosan 5,6 %-os
növekedés könyvelhető el, amely meghaladja a hazai GDP ez idő alatti 2-4%-os növekedési
ütemét. Vagyis a magyar karbon-intenzitás romlik, fenntarthatatlan pályát mutat.
Emellett számolnunk kell a klímaváltozás kedvezőtlen - Magyarországot Európában az
átlagosnál jobban fenyegető - hatásaival is. Minden lehetőt meg kell teremteni
alkalmazkodási képességünk javításáért: településeink élhetőségéért, tekintettel pl. a
sokszorosan gyakoribb és hosszabb hőhullámokkal összefüggő, tömeges idő előtti
halálozásra, a mind gyakoribb és komolyabb anyagi károkat okozó rendkívüli időjárási
körülményekre (felhőszakadások, elöntések, épületkárok, terményvesztés, stb.), a
közegészségi szempontból is fenyegető új kórokozók elterjedésére, az élelembiztonságra
kockázatot jelentő új kórokozókra, az aszályok miatt várható terméskiesésre, rosszabb



minőségre, az épített és pl. a közlekedési infrastruktúra működését veszélyeztető tényezőkre,
természeti értékeink várható leromlására.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is arra figyelmeztet, hogy nem folytathatjuk azt az
életmódot, azt a társadalom- és gazdaságpolitikát, ami ide vezetett.
Az LMP ezért parlamenti politikai vitát kezdeményez, tudatában annak, hogy az
Országgyűlés nemrég elfogadta az új Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát, de tudatában
annak is, hogy jelen, változó körülmények között ez önmagában nem elégséges válasz az
előttünk álló kihívásokra.
Ahogyan Áder János köztársasági elnök úr is fogalmazott: ,, Nincsjobb- vagy baloldali, nincs
kormánypárti vagy ellenzéki klímaváltozás..... Magyarországnak ma az oka és a lehetősége is
megvan arra, hogy egy bátor, nagyratörő, ambiciózus klímastratégiát valósítson meg. "
Az államfő idézte Ferenc pápát is, aki szerint "nincs vesztenivaló időnk. A Földet édenkertként
kaptuk a Teremtőtől. A jövő generációnak ne vadpusztaságként adjuk tovább".
A politikai vitanap megtartásának további indoka, hogy a Párizsi Megállapodást követően ez
év őszén megrendezésre kerülő, az eddigi vállalások és az ENSZ jelentés inkoherenciája
alapján mérföldkőnek számító Katowicei ENSZ Klímacsúcs tétje, a kapcsolódó célok,
kötelezettségek és teendők idehaza is megfelelő politikai, szakpolitikai, állampolgári
figyelemben részesüljenek, és ez egyben katalizátora legyen a szükséges és konkrét hazai
lépések, teendők és a végrehajtásban felelősök és közreműködők meghatározásához a
végrehajtás elősegítése érdekében.
A jelentés alapján ugyanis egyértelmű, hogy minden eddigi célszámot, nemzeti vállalást,
kötelezettséget újra kell gondolni, például, hogy ténylegesen mekkora kibocsátás
csökkentésre van szükség ahhoz, hogy 1,5 Celsius fokon tartsuk a klímaváltozást, és hogy ezt
a csökkentést pontosan hogyan érjük el. És ebben Európának, illetve Magyarországnak is
határozott szerepet kell játszania. Az eddigi vállalások ugyanis messze vannak a szükségestől.
2050-ig egy ténylegesen dekarbonizált gazdaságot kell megteremtenünk. Eközben pedig
gondoskodni kell az alkalmazkodásra való felkészülésünkről is, mert az egyelőre elégtelen.
Az MTA egyik Jelentésének előrejelzése, hogy az éghajlatváltozás káros hatásaként a GDP
évi 1 %-nyi csökkenésével lehet számolni hazánkban.
Nicholas Stem, a Világbank egykori vezető közgazdásza szerint pedig globálisan a GDP 1-1,5
százalékának felhasználásával megállítható lenne a klímaváltozás, és legalább tízszer akkora
későbbi kárt lehetne megelőzni.
Nincs tehát vesztegetni való időnk.
A parlamenti vitanap célja ezért, hogy az Országgyűlés megvitassa, milyen lépések, állami
kezdeményezések, intézményi feltételek, egyéb társadalmi, gazdasági hozzájárulások
szükségesek ahhoz, hogy Magyarország osztott és arányos felelőssége alapján hozzájáruljon
az éghajlatváltozás globális megfékezéséhez és hazánkban hatékonyan, eredményesen tudjunk
alkalmazkodni a várható hatásokhoz.
A kezdeményezéshez mellékelem a szükséges számú képviselői aláírást.

Budapest, 2018. november 15.
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