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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: preambulum
Módosítás jellege: módosítás

A Magyar Országgyűlés,
látva a klímaváltozás és az ökológiai válság egyre súlyosbodó jeleit Magyarországon és az egész
világon,
tudva, hogy ez a krízis már egy-két évtizeden belül felülírja eddigi életvitelünket, és a XXI. század
végére alapjaiban fogja veszélyeztetni az emberi civilizáció létfeltételeit a Földön,
tekintettel  az  alaptörvényre,  amely  alapvető  alkotmányos  jogként  rögzíti  az  egészséges
környezethez való jogot, és állami feladatokat határoz meg az egészséges környezet megóvásával,
illetve a testi és lelki egészség biztosításával kapcsolatban,
figyelemmel az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményén belül létrejött Párizsi Megállapodásra,
elfogadva az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének megállapítását, mely szerint 2030-
ig  van csak  esélyünk  visszafordítani  a  klímaváltozás  pusztító  folyamatát, a  következő törvényt
alkotja.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. §
Módosítás jellege: módosítás

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



1. §

(1) Az országgyűlés kihirdeti a klímavészhelyzetet[, és].

(2) [kötelezi a Kormányt a ]A rövid-, közép- és hosszú távú klímavédelmi és klímaalkalmazkodási
intézkedések  [kidolgozására]kidolgozásáról és  [megvalósítására]végrehajtásáról  a  Kormány
gondoskodik.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. §
Módosítás jellege: módosítás

2. §

[(1)] Magyarország  Kormánya  [2019]2020.  december  31-ig  benyújtja  az  Országgyűlésnek
Magyarország  klímavédelmi  törvényét,  és 2021.  március  31-ig  kidolgozza  és  elfogadja  a
kapcsolódó rendeleteket.

[(2) 2020. március 31-ig kidolgozza és elfogadja a kapcsolódó rendeleteket.]

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. §
Módosítás jellege: módosítás

3. §

[(1)] A klímavédelmi  törvény  és  rendeletei  a  következő  célok  elérését  kell,  hogy  szolgálják:
[ Magyarország 2030-ra legalább 55 százalékkal csökkenti üvegházgáz-kibocsátását,]

a) Magyarország 2030-ra legalább 55 százalékkal csökkenti üvegházgáz-kibocsátását az 1990-es
kibocsátási szinthez képest,
b) legalább 30%-kal csökkenti energiafelhasználását az 1990-es szinthez képest,
c) végső energiafogyasztásának legalább 35 százalékát megújuló energiákból nyeri, valamint
d) Magyarország 2050-re eléri a teljes klímasemlegességet, a nettó nulla üvegházgáz-kibocsátást.

[(2) legalább 30%-kal csökkenti energiafelhasználását,

(3) végső energiafogyasztásának legalább 35 százalékát megújuló energiákból nyeri, valamint

(4) Magyarország  2050-re  eléri  a  teljes  klímasemlegességet,  a  nettó  nulla  üvegházgáz-
kibocsátást.]

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. §
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Módosítás jellege: módosítás

4. §

[(1) A  klímavédelmi  törvény  egyebek  között  tartalmazza  a  magyarországi  lignit-  és
szénerőművek  2025-ig  való  bezárásának  szabályozását,  tekintettel  a  munkaerőpiaci  és
szociális szempontokra;

(2) a szélenergia hasznosítását korlátozó intézkedések eltörlését;

(3) a napelemek, napelemes rendszerek és hőszivattyúk áfájának a jelenlegi 27 százalékról a
kedvezményes 5 százalékra csökkentését;

(4) a lakosság és a helyi közösségek fogyasztókból aktív energiatermelőkké („prosumerekké”)
válásának támogatását;

(5) a hazai lakásállomány komplex energetikai korszerűsítésével – állami támogatással – az
energiahatékonyság növelésének programját;

(6) a hazai vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseinek támogatási programját;

(7) a (5) és (6) bekezdésben megjelölt célok finanszírozására a Zöld Bank létrehozását;

(8) a Zöld Közbeszerzési Rendszer felállítását;

(9) a  kapcsolódó  közpolitikai  szabályozások  (elsősorban  közlekedéspolitika,  víz-  mező-  és
erdőgazdálkodási  politika,  területhasználati,  terület-  és  településfejlesztési  politika)
megváltoztatását a fenntarthatóság szempontjai alapján;

(10) a klímavédelem ügyét támogató módosításokat az adórendszer területén, egyebek közt a
szénadó, valamint a kerozinra kivetett, a közúti közlekedésben használt szintű jövedéki adó
bevezetését;

(11) a klímaigazságosság szempontjait érvényesítő társadalompolitikai programokat, amelyek
a klímasemleges  társadalmi és gazdasági  működésre való átállás során kiemelten védik és
támogatják a sérülékeny társadalmi csoportokat;

(12) a társadalmi szemléletformáló kampányok folytatását,  különös tekintettel  a gazdasági
döntéshozókra;

(13) a  klímaalkalmazkodás  komplex  programját,  kiemelten  kezelve  a  mezőgazdaság,  az
élelmiszerbiztonság,  a  vízgazdálkodás,  a  településpolitika,  a  lakhatás,  a  kritikus
infrastruktúrák és a közegészségügy kérdéseit;]

[(14)] [a klímavédelem ágazatközi feladataival is megbízott környezet- és természetvédelmi
illetve vízgazdálkodási minisztérium korábbi hatásköreinek és önállóságának, a környezet- és
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természetvédelmi  hatóságok  jogköreinek,  valamint  a  jövő  nemzedékek  országgyűlési
biztosának  önállóságának  és  hatáskörének  helyreállítását  annak  érdekében,  hogy  ]A
klímavédelmi  törvény  különösen  az  [államigazgatásban  egyre  gyakrabban  megjelenő
klímagyilkos üzleti-  és  magánérdekekkel  szemben hatékonyan képviselhessék a társadalmi
érdekeket.]alábbiakat tartalmazza:

a) a magyarországi lignit- és szénerőművek 2025-ig való bezárásának szabályozását, tekintettel a
munkaerőpiaci és szociális szempontokra;
b) a szélenergia hasznosítását korlátozó intézkedések eltörlését;
c)  a  napelemek,  napelemes  rendszerek  és  hőszivattyúk  áfájának  a  jelenlegi  27  százalékról  a
kedvezményes  5  százalékra  csökkentését,  valamint  a  napelemek,  napelemes  rendszerek  és
hőszivattyúk környezetvédelmi termékdíj és elosztói teljesítménydíj alóli mentesítését;
d) a lakosság és a helyi  közösségek fogyasztókból aktív energiatermelőkké („prosumerekké”)
válásának támogatását;
e)  a  hazai  lakásállomány  komplex  energetikai  korszerűsítésével  –  állami  támogatással  –  az
energiahatékonyság növelésének programját;
f) a hazai vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseinek támogatási programját;
g) az e) és f) pontban megjelölt célok finanszírozására a Zöld Bank létrehozását;
h) a Zöld Közbeszerzési Rendszer felállítását;
i)  a  kapcsolódó  közpolitikai  szabályozások  (elsősorban  közlekedéspolitika,  víz-  mező-  és
erdőgazdálkodási  politika,  területhasználati,  terület-  és  településfejlesztési  politika)
megváltoztatását a fenntarthatóság szempontjai alapján;
j)  a  klímavédelem  ügyét  támogató  módosításokat  az  adórendszer  területén,  egyebek  közt  a
szénadó,  valamint  a  kerozinra  kivetett,  a  közúti  közlekedésben  használt  szintű  jövedéki  adó
bevezetését;
k)  a  klímaigazságosság  szempontjait  érvényesítő  társadalompolitikai  programokat,  amelyek  a
klímasemleges  társadalmi  és  gazdasági  működésre  való  átállás  során  kiemelten  védik  és
támogatják a sérülékeny társadalmi csoportokat;
l)  a  társadalmi  szemléletformáló  kampányok  folytatását,  különös  tekintettel  a  gazdasági
döntéshozókra;
m)  a  klímaalkalmazkodás  komplex  programját,  kiemelten  kezelve  a  mezőgazdaság,  az
élelmiszerbiztonság, a vízgazdálkodás, a településpolitika, a lakhatás, a kritikus infrastruktúrák és
a közegészségügy kérdéseit;
n) a klímavédelem ágazatközi feladataival is megbízott környezet- és természetvédelmi illetve
vízgazdálkodási minisztérium korábbi hatáskörének, a környezet- és természetvédelmi hatóságok
jogköreinek,  valamint  a  jövő  nemzedékek  országgyűlési  biztosa  hatáskörének  helyreállítását
annak  érdekében,  hogy  a  klímavédelmet  figyelmen  kivül  hagyó  üzleti-  és  magánérdekekkel
szemben hatékonyan képviselhessék a társadalmi érdekeket.

Indokolás 
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1. 

Kodifikációs  jellegű  szerkesztési  módosítás.  A  preambulum  kijelentő  mondatból  vagy
mondatokból áll.

2. 

Kodifikációs jellegű szerkesztési módosítás.

3. 

Határidők aktualizálása. 

4. 

Kodifikációs jellegű szerkesztési módosítás valamint tartalmi módosítás, amennyiben az 1990-es
szinthez képest kerül meghatározásra a csökkentés mértéke. 

5. 

Kodifikációs  jellegű  szerkesztési  módosítás.  A c)  esetben  tartalmi  kiegészítésre  került  sor  a
napelemekre vonatkozó termékdíj és eloszztási díj törlésének vonatkozásában. 
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