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Tisztelt Elnök Úr!

Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „Az
éghajlatváltozás megfékezése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás nemzetstratégiai
jelentőségű  üggyé  nyilvánításáról  és  az  ezzel  összefüggő  feladatokról”  címmel  a  mellékelt
határozati javaslatot kívánom benyújtani.



...../2019. (.....) OGY határozat 

Éghajlatváltozási vészhelyzet megállapításáról és az ezzel összefüggő feladatokról

1. Az Országgyűlés, globális felelősségének tudatában, követve a fenntarthatóság és a szolidaritás
egyetemes eszméjét, elsődleges küldetésének tekintve Magyarország jelen és jövő generációinak
jóllétét, kulturális, gazdasági és természeti értékeink és erőforrásaink megőrzését, gyarapítását és
bölcs hasznosítását, az ország biztonságát és önellátó képességének erősítését, a rendelkezésre álló
tudományos  kutatások,  előrejelzések,  statisztikák,  mérő-és  megfigyelő  rendszerekből  származó
ismeretek  és  a  valós  tapasztalatok  alapján  az  éghajlatváltozás  megfékezését  és  az
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást nemzetstratégiai jelentőségű üggyé nyilvánítja.
Napjainkra bizonyossá vált, hogy

a) az éghajlat sajátos megváltozásának vagyunk tanúi és elszenvedői,

b) az emberi tevékenységek által kibocsátott üvegházhatású gázok és egyéb, a társadalmi-gazdasági
berendezkedésből – különösen a fogyasztási és a termelési szerkezetből és módból eredő – hatások
meghatározó szerepet játszanak benne,

c) a változások már egy emberöltőn belül is drámaiak lehetnek,

d) hosszabb távon egész civilizációnkat veszélybe sodorhatják.

Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete szerint, ha az elkövetkező 10-15 évben nem
tesszük meg a szükséges lépéseket, nem érjük el a hozzájuk fűződő célokat és eredményeket, a
kedvezőtlen  folyamatok  visszafordíthatatlanokká  válnak.  Az  elmúlt  évtizedekben  az  is
egyértelművé  vált,  hogy  a  globális  felmelegedés  egy  olyan  összetett  folyamat,  amelyet  csak
átfogóan, a világ országai együttműködésével, azok fenntartható fejlődési pályára állításával, illetve
az  ezt  elősegítő  haladéktalan  és  átfogó  intézkedésekkel  lehet  kezelni.  Magyarországon  eddig
számos olyan stratégia, terv és program készült, amelyek ezt a folyamatot lettek volna hivatottak
elősegíteni.  A célok  és  prioritások megfogalmazásának erőtlensége,  a  politikai  akarat  hiánya,  a
rendelkezésre  álló  erőforrások  és  kapacitások  nem  megfelelő  felhasználása,  a  társadalmi
konszenzus  megnyerésének  elmulasztása  azonban  mindezek  megvalósítását  jelentős  mértékben
ellehetetleníti.

2. Az Országgyűlés ezért felhívja a kormányt, hogy

a)  Magyarország  az  EU  és  nemzetközi  együttműködés  eszközeivel  és  az  ehhez  kapcsolódó
kötelezettségvállalásával  és  példamutatásával  határozott  módon  álljon  ki  a  klímavédelmi  célok
meghatározása  és  végrehajtása  terén,  különös  tekintettel  Az  ENSZ  Éghajlatváltozási
Keretegyezménye keretében létrejött Párizsi Megállapodásra, valamint az ENSZ Éghajlatváltozási
Kormányközi Testülete jelentéseiben foglaltakra;

b)  a  Kormány  az  elővigyázatosság  és  a  megelőzés  elvének  szellemében  vizsgálja  felül  az
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével, a megújuló energiaforrások hasznosításának
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mértékével  és  módjával  és  az  energiahatékonyság  javításával  összefüggő  –  a  fenntarthatóság
szempontjából jelenleg sem mértékében sem a megvalósítás ütemezése alapján nem elégséges -
globális szinten és az Európai Unió tagállamaként tett hazai célkitűzéseinket, különös tekintettel
arra, hogy nemzeti érdekeink is ezt kívánják;

c) 2019 október 30-ig alkossa meg Magyarország klímavédelmi törvényét, amely a törvény erejével
élve  foglalja  magában  az  éghajlatváltozás  megfékezésével  és  az  alkalmazkodás  erősítésével
összefüggő célokat és feladatokat;

d)  a  Kormány 2019.  november  30-ig  dolgozza  ki  és  nyújtsa  be  az  Országgyűlésnek a  magyar
gazdaság teljes dekarbonizációját célzó, a körforgásos gazdaság elveire épülő, 2050-ig szóló zöld
programját  és  az  annak  megvalósítását  szolgáló  intézkedési,  pénzügyi  és  ütemtervet  a  felelős
intézményrendszer kijelölésével;

e)  a  dekarbonizációs  zöld  gazdasági  program  részeként  vizsgálja  felül  és  harmonizálja  a
nemzetgazdaság szempontjából legfontosabb ágazatok szakpolitikáit, beleértve az energiapolitikát
(megújuló  energiaforrások,  energiahatékonyság  javítása,  lakossági  épületenergetikai  program),  a
közlekedéspolitikát (megbízható és színvonalas közösségi közlekedés, környezetszennyező használt
autóimport tilalma),  a víz- mező- és erdőgazdálkodási politikát,  a területhasználati,  a terület-  és
településfejlesztés  és  üzemeltetési  politikát,  az  egyes  szektorokra  vonatkozó  adó-  és
támogatáspolitikát, figyelembe véve az éghajlatváltozás szempontjából legfontosabb, ún. kritikus
infrastruktúrák védelmét is;

f)  tekintettel  arra,  hogy  a  klímaváltozás  kedvezőtlen  hatásai  Magyarországot  Európában  az
átlagosnál jobban fenyegetik, minden lehetőt tegyen meg az ország alkalmazkodási képességének
javításáért (pl.  a gyakoribb és hosszabb hőhullámokkal összefüggő, tömeges idő előtti halálozás
megelőzése, a komoly anyagi károkat okozó rendkívüli időjárási körülmények (árvizek és aszályok,
felhőszakadások,  elöntések,  épületkárok,  terményvesztés,  stb.)  kezelése,  a  közegészségi
szempontból  is  fenyegető  új  kórokozók  elterjedése,  az  élelembiztonságra  kockázatot  jelentő  új
kórokozók megfékezése érdekében);

g)  vegye  számba  az  éghajlatváltozás  és  hatásai  emberi,  társadalmi  dimenzióit  (lakás-  és
környezetügy,  víz-  és  élelmiszerbiztonság,  stratégiai  készletezés,  élhető  települések,
energiaszegénység, egészségi és közegészségügyi kockázatok kezelése, tájékoztatás és felkészítés,
kockázatcsökkentés);

h)  biztosítsa,  hogy  hazai  költségvetési  és  európai  uniós  források  a  klímavédelemmel  és
alkalmazkodással ellentétes célokra nem használhatók fel;
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Általános indokolás

Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete jelentései alapján egyértelmű, hogy minden
eddigi célszámot, nemzeti vállalást, kötelezettséget (még a Párizsi Megállapodásban foglaltakat
is) újra kell gondolni, ha mérlegeljük, hogy:

ténylegesen mekkora üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentésre van szükség ahhoz, hogy 1,5
Celsius fokon belül tartsuk a klímaváltozást, és hogy 

ezt a csökkentést hogyan érjük el.

Mára tudományos evidencia, hogy az emberi társadalom drasztikus hatást fejtett ki a Föld anyag-
és  energiafolyamataira,  és  ezzel  nemcsak  az  éghajlatváltozás  tényezőit  erősítette  fel,  de  a
kiegyenlítésükben szerepet játszó környezeti önszabályozást is legyengítette. És itt már nem csak
az üvegházhatású gázokról van szó. A területhasználat globális (és hazai) szintű megváltoztatása
(sok millió hektáron a természetes erdők, gyepek, vizes élőhelyek felszámolása,  a természeti
erőforrások  (pl.  a  termőtalaj)  lepusztítása,  a  tengerek  elszennyezése  révén  ökoszisztémájuk
degradációja mind-mind ezt a kedvezőtlen folyamatot és hatásait erősítik.

Az  Európai  Környezetvédelmi  Ügynökség  arra  figyelmeztet,  hogy nem folytathatjuk  azt  az
életmódot, azt a társadalom- és gazdaságpolitikát, ami ide vezetett.

Nicholas Stern, a Világbank egykori vezető közgazdásza szerint ugyanakkor globálisan a GDP 1-
1,5 százalékának felhasználásával megállítható lenne a klímaváltozás, és legalább tízszer akkora
későbbi kárt lehetne megelőzni.

A hazai  tudományos  kutatások  hasonló  eredményre  vezettek:  az  MTA egyik  Jelentésének
előrejelzése, hogy az éghajlatváltozás káros hatásaként a GDP évi 1%-nyi csökkenésével lehet
számolni  hazánkban.  Különösen,  mert  a  ‘80-as  évektől  gyorsuló  melegedés  következtében
Magyarországon a nyári középhőmérséklet már most 2 Celsius-fokkal nőtt, az évszázad végére
pedig 4-5 fokkal lehet magasabb az 1971-2000 közötti átlaghoz képest. A nyár még szárazabb
lehet,  mind  nagyobb  területeket  sújthat  az  aszály,  miközben  fokozódó  árvizekre,
felhőszakadásokra lehet számítani. 30%-os lehet a termésátlag-csökkenés. Változik – de sokféle
mértékben  és  módon  -  a  növény-  és  állatfajok  elterjedése,  ami  egyrészt  a  tápláléklánc
felborulását,  másrészt  pl.  a  beporzó  rovarok  drasztikus  csökkenését  okozhatja.  Ez  utóbbiak
nélkül viszont az élelmiszerellátás alapjai dőlnek be. De felszíni vizeink vízhozama, és tavaink
vízszintje  is  számottevően csökkenhet,  sőt  némelyikük ki  is  száradhat,  és/vagy minőségében
leromolhat.

Számos  ökológiai  rendszerünk  rugalmasságát  tehát  meghaladja  az  éghajlatváltozás,  a  hozzá
tartozó zavarok (pl. áradások, szárazság – sőt sivatagosodás -, erdőtüzek, emberre, növényre és
állatra veszélyes kártevők „migrációja”) már most is érzékelhető.
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Az iparszerű, nagyüzemi, a környezeti szempontokat mellőző mezőgazdasági gyakorlat táptalaja
a várható kockázatoknak,  ezért  a klímaváltozáshoz igazodóan talajvédő, a sokféleségre építő
gazdálkodásra volna szükség.

Pusztulnak a magyar erdők is; az éghajlatváltozás miatt sok területen nemhogy az erdősítés, de
még a meglévő állományok megtartása is kérdéses. 

A feladat tehát kettős: egyrészt az éghajlatváltozás felgyorsulásához vezető üvegházhatású gázok
kibocsátását kell csökkenteni és a nyelőkapacitásokat a változó ökológiai körülmények között
megőrizni, illetve fejleszteni, másrészt az elkerülhetetlen változáshoz való alkalmazkodásunkat
kell erősíteni.

Magyarországon  nagyon  jelentős  a  költséghatékony  ÜHG  kibocsátás  csökkentési  potenciál,
mellyel  élni  kell  (környezetbarát  energiapolitika,  közösségi  közlekedés  fejlesztése,
épületenergetikai  program,  élhető  települések  stb.)  Ez  számos  módon  (gazdaság  fejlődése,
üzemeltetési  költségek  csökkentése,  versenyképesség  javítása)  nem csak  a  klímacélok,  de  a
társadalmi jóllét javítása szempontjából is jelentős hozzáadott értéket képvisel.

A magyar köztársasági elnök vagy Ferenc pápa szavai önmagukban indokolásként szolgálnak:

„Nincs  jobb-  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.”

"…nincs vesztenivaló időnk. A Földet édenkertként kaptuk a Teremtőtől. A jövő generációnak ne
vad pusztaságként adjuk tovább".
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