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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért felelős miniszter

Az interpelláció címe: "Magyarország klímatervének elmarasztalása - mit fog tenni a 
kormány, hogy ne sereghajtók legyünk?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Az éghajlatváltozásról és annak várható – számunkra leginkább kedvezőtlen - hatásairól beszélni 
ma már a közbeszéd része, mindennapjaink gyakran keserű tapasztalata, akár a hőhullámokat, a 
rendkívüli aszályt vagy a villámárvizeket, a megfizethetetlen élelmiszerárakat említjük.

A Fidesz kormánynak sok éve és sok lehetősége lett volna arra, hogy érdemben „fölvegye a 
kesztyűt”, és gondoskodjon Magyarországon nem csak az életképes, magas hozzáadott értékű, 
karbonsemleges és fenntartható gazdaság alapjainak megteremtéséről, de az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás elősegítéséről is.

Az látszott már a Párizsi Klíma Csúcs előtt és után is, hogy Orbán Viktor kormánya csak a szavak 
szintjén, amúgy PR-osan foglalkozik a témával. Nem véletlen, hogy három évig hagyta elfeküdni a 
Nemzeti Égajlatváltozási Stratégia parlamenti vitáját is.

Pedig az EU és tagállamai időben elkötelezték magukat a Párizsi Egyezmény céljainak elérésében. 
Az Európai Bizottság már 2016. novemberében nyilvánosságra hozta az ún. Téli energia csomagot, 
ami több új klíma- és energiapolitikai szabályozási javaslat mellett Nemzeti Energia- és Klímaterv 
kidolgozását kérte a tagállamoktól, egységes módszertannal, minimumkövetelményekkel.

2018. december 31-ig kellett volna benyújtani az előzetes tervezetet, de Magyarország már ezt is 
csak késve, 2019. január végén tette meg. Itthon pedig csak hónapokkal ezután ismerhettük meg, mi
is van benne.

Az Európai Bizottság most június 18-án értékelte a tervezeteket. E szerint a magyar kormány 



tervezete nem felel meg több minimumkövetelménynek sem. Sokszor az sem látszik, hogy a 
kitűzött célok milyen intézkedésekkel és milyen forrásokból érhetők el.

Az üvegházhatású gázok kibocsátásában megfogalmazott célok ugyan éppen meglépik az uniós 
minimumot, de messze elmaradnak a lehetséges és az ország érdekét szolgáló, ambiciózusabb 
céloktól.

Az épületenergetika, hulladékszektor, közlekedés, mezőgazdaság szektorokban megfogalmazott 
7%-os csökkentési cél (2005-höz képest) ugyancsak szerény. A megújulók részarányában vállalt 20 
százalékos érték a bizottság szerint nem is tükrözi Magyarország lehetőségeit, különösen, ha 
figyelembe vesszük, hogy az uniós szintet 32%-ban határozták meg.

A tervezet nem jelöli meg az alkalmazkodási célokat sem.

Az energiahatékonysági céljaink „ambiciózussága nagyon alacsony” 8-10%-os az EU 32,5%-os 
értékéhez képest.

Miniszter Úr!

Mivel tudja magyarázni, hogy a magyar Nemzeti Energia- és Klímaterv gyakorlatilag megbukott az 
EU-s megmérettetésen?

Milyen esély, politikai akarat és tetterő van arra, hogy az év végéig adott türelmi időig egy 
ambiciózus, az ország valós érdekeit tükröző tervet tudnak összeállítani, beleértve a most teljesen 
hiányzó alkalmazkodási fejezetet?

Honnan lesz forrás a szükséges intézkedésekre, ha még és már a 2020. évi hazai költségvetésben 
sem szántak érdemi pénzeket ezekre az ügyekre, az EU támogatások ilyen célokra való 
átcsoportosítását pedig egyenesen megvétózták?

Budapest, 2019.06.26.

Schmuck Erzsébet
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