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Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján „A klímavészhelyzet kihirdetéséről” címmel a
mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani.

2019. évi ..... törvény
A klímavészhelyzet kihirdetéséről
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 2030ig van csak esélyünk visszafordítani a klímaváltozás pusztító folyamatát,
1. §
(1) kihirdeti a klímavészhelyzetet, és
(2) kötelezi a Kormányt a rövid-, közép- és hosszú távú klímavédelmi és klímaalkalmazkodási
intézkedések kidolgozására és megvalósítására.
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.
3. §
(1) A klímavédelmi törvény és rendeletei a következő célok elérését kell, hogy szolgálják:
Magyarország 2030-ra legalább 55 százalékkal csökkenti üvegházgáz-kibocsátását,
(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.
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;
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(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
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.
5. §
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás
Az emberi tevékenység okozta klímaváltozás immár nem egy bizonytalan, távoli lehetőség,
hanem egy olyan folyamat, amelynek okairól illetve állomásairól széles körű konszenzus alakult
ki a nemzetközi tudományban; amelynek első, kétségbevonhatatlan jelei a napi tapasztalataink
közé tartoznak, és amelynek negatív hatásai a tudományos prognózisok alapján az európai
országok sorában Magyarországot kiemelten sújtják, veszélyeztetve a ma élő és az utánunk
következő generációk életfeltételeit.
A hatályos alaptörvény 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.
Mindezek alapján Magyarország mindenkori kormányának másra átháríthatatlan felelőssége és
teendője az éghajlatváltozás káros következményeinek minimalizálása, valamint a
kikerülhetetlen hatásokhoz történő alkalmazkodás ösztönzése és támogatása a társadalom, az
állami intézményrendszer és a gazdaság minden területén.
Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének legutóbbi jelentése szerint alig tíz évünk
maradt arra, hogy a felmelegedést még a visszafordíthatatlanság határa előtt megállítsuk. Nincs
tehát idő a semmittevésre, és nem mutogathatunk másokra: Magyarország lakosságát, természeti
örökségét és jövőjét nekünk kell megoltalmaznunk azonnali cselekvéssel, nemzeti, európai és
globális együttműködéssel. A kormány nem maradhat továbbra is az európai klímavédelmi
erőfeszítések kerékkötője – arányos részt kell vállalnia a földi élet megmentésében.
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