
Az Országgyűlés

Törvényalkotási bizottsága

Iromány száma: T/7021/10.

Benyújtás dátuma: 2020-05-14 15:31

Parlex azonosító: EJRNOX0X0003

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Hende Csaba, Elnök
Tárgyalási szerepkör a HHSZ alapján: Törvényalkotási bizottság eljárása, 46. § 

Összegző jelentés

A klímavészhelyzet kihirdetéséről szóló törvényjavaslathoz (T/7021.) benyújtott,
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában –  2020.  május  14-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta  a  HHSZ 42. §-ában és  44.  §  (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A  Bizottság a  Párbeszéd  képviselőcsoportjához  tartozó  tagjának  módosítási  szándékot
megfogalmazó javaslatát megtárgyalta és nem támogatta.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – az általa támogatott részletes vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot tartalmazó összegző módosító javaslatot nyújt be.

A Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2020. május 14-én lezárta.

Budapest, 2020. május 14.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

A klímavészhelyzet kihirdetéséről szóló T/7021. számú törvényjavaslathoz benyújtott,
T/7021/6. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Fenntartható fejlődés bizottsága
Módosítópont: T/7021/6/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: cím
Módosítás jellege: módosítás

[A klímavészhelyzet kihirdetéséről]a klímavédelemről

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Fenntartható fejlődés bizottsága
Módosítópont: T/7021/6/2.
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  mind  gyakoribbá,  intenzívebbé  váló  szélsőséges  időjárási  jelenségek
napjaink legfontosabb kihívásai közé tartoznak. Ezek megelőzése, hatásainak csökkentése, továbbá
következményeihez való alkalmazkodás hatékony és megvalósítható beavatkozásokat igényel. Az
Országgyűlés  a  környezeti  örökségünk  védelme,  a  [testi  ]magyar  emberek  és  [lelki  egészség
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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,]nemzedékek
együttes  erőfeszítései  eredményének megőrzése,  valamint  a  magyar  nemzet  Kárpát-medencében
való megmaradásának biztosítása érdekében az alábbi törvényt alkotja:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Fenntartható fejlődés bizottsága
Módosítópont: T/7021/6/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. §
Módosítás jellege: módosítás

1. §

[(1) kihirdeti a klímavészhelyzetet, és]

[(2)] [kötelezi  a  Kormányt  a  rövid-,  közép-  és  hosszú  távú  klímavédelmi  és
klímaalkalmazkodási intézkedések kidolgozására és megvalósítására.]Az Országgyűlés

a)  megállapítja,  hogy  az  éghajlatváltozás,  a  szélsőséges  időjárási  jelenségek  gyakoriságának
növekedése  a  világon  mindenütt  egyértelműen  érzékelhető,  az  általuk  okozott  természeti,
gazdasági és társadalmi hatások egyre több embert érintenek,
b)  elhivatott  abban,  hogy  megvédje  természeti  örökségünket  és  annak  az  életformának  a
természeti feltételeit, amelyet itt e hazában mi, magyarok, együtt kialakítottunk,
c)  megerősíti,  hogy  fontos  a  teremtett  világ,  a  környezet  védelme  és  az  éghajlatváltozás
kedvezőtlen hatásai elleni védekezés,
d) felkéri  a  Kormányt  a  rövid-,  közép-  és hosszú távú klímavédelmi és klímaalkalmazkodási
intézkedések megvalósítására.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Fenntartható fejlődés bizottsága
Módosítópont: T/7021/6/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. §
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Módosítás jellege: módosítás

2. §

[(1) Magyarország  Kormánya  2019.  december  31-ig  benyújtja  az  Országgyűlésnek
Magyarország klímavédelmi törvényét, és]

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

a) igazodnia kell a klímavédelmet szolgáló nemzetközi és európai uniós vállalásainkhoz,
b) az egész Kárpát-medencét érintően érvényes válaszokat kell adnia,
c) a hazai környezetet, társadalmat és gazdaságot tekintve is meg kell felelnie minden előttünk
álló kihívásnak,
d) a karbonsemleges atomenergia-felhasználás lehetőségét is figyelembe kell vennie, és
e) a szennyező fizet elvén, valamint az arányos és reális beavatkozások logikáján kell alapulnia.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Fenntartható fejlődés bizottsága
Módosítópont: T/7021/6/5.
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,]Magyarország  az  üvegházhatású  gázok  kibocsátását  legalább  40%-kal  csökkenti
2030-ig az 1990. évhez képest.

(2) [legalább 30%-kal csökkenti energiafelhasználását,]Magyarország 2030-at követően a végső
energiafelhasználás  2005.  évi  szintet  meghaladó  növekedése  esetén  a  növekményt  kizárólag
karbonsemleges energiaforrásból biztosítja.

(3)  [végső  energiafogyasztásának  legalább  35  százalékát  megújuló  energiákból  nyeri,
valamint]Magyarország  a  bruttó  végső  energiafogyasztásban  legalább  21%-os  megújuló
energiaforrás részarányt ér el a 2030. évig.

(4) Magyarország [2050-re ]a 2050. évre eléri a teljes klímasemlegességet, azaz az üvegházhatású
gázok  még  fennmaradó  hazai  kibocsátása,  valamint  elnyelése  a  [nettó  nulla  üvegházgáz-
kibocsátást]2050. évre egyensúlyba kerül.
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Fenntartható fejlődés bizottsága
Módosítópont: T/7021/6/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. §
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;]Kormány kidolgozza

a)  a  bruttó  végsőenergia-fogyasztásban  2030-ra  legalább  21%-os  megújuló  energiaforrás
részarány eléréséhez szükséges intézkedéseket,
b)  a  lakosság  és  a  helyi  közösségek  fogyasztókból  aktív  energiatermelőkké  válásának
támogatását,
c)  a  hazai  vállalkozások  megújuló  energia  és  energiahatékonysági  fejlesztéseinek  támogatási
programját,
d)  a  kapcsolódó  közpolitikai  szabályozások  (elsősorban  közlekedés-,  energia-  és
hulladékgazdálkodási politika, víz-, mező- és erdőgazdálkodási politika, területhasználati, terület-
és településfejlesztési politika) módosítását a fenntarthatóság szempontjai alapján, valamint
e)  azokat  a  támogatási  programokat,  amelyek  a  klímavédelem  technológiai  szempontú
megoldásainak ösztönzését szolgálják.

(2)  A  Kormány  gondoskodik  a  [szélenergia  hasznosítását  korlátozó  intézkedések
eltörlését;]klímavédelmet  szolgáló,  költségvetésből  finanszírozott  fejlesztések  forrásának
megteremtése  céljából  Zöld  Államkötvény kibocsátásáról,  valamint  társadalmi  szemléletformáló
kampányokat folytat, különös tekintettel a gazdasági döntéshozókra.

[(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;
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(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
természetvédelmi  hatóságok  jogköreinek,  valamint  a  jövő  nemzedékek  országgyűlési
biztosának  önállóságának  és  hatáskörének  helyreállítását  annak  érdekében,  hogy  az
államigazgatásban  egyre  gyakrabban  megjelenő  klímagyilkos  üzleti-  és  magánérdekekkel
szemben hatékonyan képviselhessék a társadalmi érdekeket.]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője egyetért
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