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l lötcr1cs1töi indoklás

a klimavédclcmről

i\1 emberi tcv éken , ség okozta k I imavaltozás 1111múr nem cg: bizouytalan. lÚ\, ,[í lehetőség, hanem qt)
olyau folvamat. amelynek okairól illetve allomasairól ví'.·le,, köri, konszenzus alakult ki a nemzetközi
tudomány ban: ,tmcl:, nck első. kl·bégbe\l1nliata1la11 jelei a napi tapa~ztalataink kii;é ta11,1111ak. és
amelynek negatív hatásai a tudományos prognózisok alapján a; európai országok sorában
!\tag) arorszagot kiemelten sújtjá}. \ e-,;él:, c11L·1 \ e a ma élő és a; utánunk következő generác iok
életfeltételeit.

A lrntúl:, os alaptörvcny al;q)\ etii alkotmány o~ jogként riig;ít i az cgé:-.z-.l·gcs környezcthcz \ aló jogot. (·--,
állami feladatokat határoz meg a; környezet megóvásával. illetve a testi és lelki cgé:-,z;.ég
biziositásáv al kapcvolatb.m M indczek a lapján !\1ag) arorszag m indeukori kormányanak és az
orszúgg:)iílé:-.1 több-,(·get alkotó kópvisclőcsoportoknak 111{Na átháruhatutlan felelős..ége e:-- teendője az
éghajlatvált<izús káros következményeiuek minimalizálása. valamint a kikerülhetetlen hatásokhoz
történő alkalmazkodás foztiin;ése cs t:111H,gatúsa a társadalom. a1 állami ímb111(·11:,rc11Jver e .. a
gazdaság minden területén.

Az I NSí' i'ghaj latváltozási Kormánykőzi lestűlctcnck legutóbbi jelentése szcrinr alig tíz évünk maradt
arra. hogy a felmelegedést még: a visszafordithatntlauság hatóra előtt megállítsuk. Nincs tehát ídö a
..cm m itte, l'.·sre. L'S 11cm m utug:nhat unk 111Ús\\kra: Mag_\ arorszúg lak, issúg:il. természeti örök:..égét é ..
jövöjét nekünk kell meg:oltalmaznunk ,Wlllnali e,-eleb é:-.sel. 11e1111e1i. eurnpai cs globúlís
cg:, Liumükö(kss(·I

A fentiek fényében különiiscn visszatcts1ó. hogy a konnányzó töbhsi.'.·g az elmúlt tíz évbL·n inkúhh
hútr:iltatta. semrnint scg:itclll' \Olna a klíma,c·dclrni L'riííi.-,-,zíté~det. kk-11 tönényja\aslat l', a
knnnúnypúnok álta I alapusan módosított , :11101.atban kniil szavazásra az Orv;1ggyü h:~ elc.

Az cli,terjL'sztöi sz;indék ..,;crint a tiínenyJma,lat kihírdene \olna a kl11lia\évhelyzetet. cs kötelczk·
volna a t,ormán) ! egy re:-,zletes klima\edelrn1 tönén:, kidulgnzúsúra és ben)újtúsúra. ,alanunt a
kap..:,, 1l11dl, \ .'.·grc.:ha1tús1 rendeletek clfog;1d:'isúra.

Az eredeti tönén)_iavaslat a 2030-as céh,kat 1ekíntvc a konrninyp:írtuk últal nwdosított. végs;;1vn1,hra
bdcfÍL'ó,/lCtt, úlw1atn:il .ii'n al a111bí.:í1\/l1sabb :-.z,1m,1b1 j,.:liilt meg: a; 1990-c,.. ,..zínthez képest lcgal:1hb
55 sózalékkal csiíkkentctt iívegházgáz-kibües<it:1st. k-galább 30 százalékkal .::-.ökkentell
e1wrgíatelhasználús1. valamint legalább 35 szazakko, mcglljuló cncrgí;1-h{m:-adot.

Az eredeti törvényjavaslatnak a vlikségcs intézkedések körét r(igzí1ö tizennégy pontja kÖIUI tíz
clhag:úsra h·ríilt a kunn:111:,púrtok últal 111\>t!nsítotl. H'g--,z,l\antsra b,:tcri~·sztdl ,ál111zatban. Íg: 
kimaradtak a;ük a hekezdti;;ck. amelyek t'lóírnah. a kö,ctkezö közpolitikai ('szközi\k alkalnrnzilsát:

( 1) a 111at'.:,arnr,1agi IÍ,.!llÍl- cs ~zéncr,)IJlll\ck 202'-Íg ,ak, bezúí:1s;lllak ,z:1bál:,t1zúsát. il'ki11te11el a
munkaeröpi;icí és szociális szempuntokra:

( 2) a s1ékncrgi.1 hav11os1tús.ít korla101\1 intokedé,ck eltörlését:
(3) a napelemek. m1pclcmcs rcnds;crek e-., hös1Í\attyúk úfojú11ak a j,.:lcnlcgi 27 s1'11alékrill a

kedvezmé11~ l'S 5 vúzalékra csiikkenlés('t:
(,1) a ha1.ai l:ik:1súl1(11llá11y kurnple\ cncrgetikai k(1rszeriisítés(·,el

encrgiahati·kon: s:1g: nö, e lésénck prograrn1ú1:
1 ::i) a /iild Bank k1rcli,1zú~út:
16) a /öld Kö1hes1erzesi Rvnds1cr felúlliL1s'11:

ú 11am i túmogatússa 1 :t/ 



( 7 J a k l í111a \ cdclcm ügyet l,lllH>gató modositásokat a; adórendszer tcrü letcn. ,.:g) ebek közt a
szenado. valamint a kcrozinra ki\cktt. a köttlti ki\;lckcdésb..:11 hasvuált szintű jövedéki mk,
bevezetését:

(8í a klírnaig;11súgossúg szcmporujait érvénycsitő tarsadalompolirikai prnrramnkat. amelyek a
kli111a,c1lllq2c" társadalmi é,- gatdasági 111ükiídé"rL· való út:illa,- során kiemelten védik L'" 

támogatja], a sérülékeny társadalmi csoportokat:
(9) a k limaalkalmazkodás komplex programját, kiemelten kezelve a mezőgazdaság, a;

élc lm iszerhiztonság. a vízgazdálkodás. a településpol itika, a lakhatás. a kritikus infrastruktúrák
0s a kiízcg0s;ségligy kerdeseit:

( 10) a k l imavcdclcm úga1atkii1i Ielndataiv a! i-, 111cglii111tl környezet- e-, természetvédelmi illetve 
\ i1g;1zd:ílkudúsi minisztérium k,1rabhi hatásköreinek é, önúllu:-,úgúnak. a környevct- (:-,
természetvédelmi hatósagok jogköreinek. valamim a Ji\\ ö nemzedékek országgyűlési biztosának
iín,illösagúnak és hatáskörének hd) rcallitásat annak érdekében. hugy a; államigazgatásban cg) re
gyakrabban megjelenő klimag:-, ilkos üzleti- e,- magánérdckckkcl szemben hatékonyan
képviselhessék a társadalmi érdekeket.

,\ kormány pún i modositásokka I cg) ebek kiizlílt bekerült a ti\n én)j:l\ as lat stÜ\ egébe a; atomcnergr«. 
k lhasználas karhousem lcgcss0g0röl szól«. lén_\ e llcm,·tcs úl I itás. a111el: h:núrwnttan szunbc11 ú 11 
11L'l1H.:sak a tényekkel. hanem a; l'löterjcsztii snrnd0kúval is.

,\ rn,')ckisítúsnkkal mcgjch.:111 hnabbá a . .tcn.:mtctt világ" kíft:jc;é',. a111cl:, 111.:rncsak az clöterjcs;tií
111egg) özödésct. hanem a hatúl:, 1)'> alaptiín 0n_\ i-. Sí.;r-t i. mcl) s1erí11t .. 1 ud,llllÚll) o" ígazsag k0rdéscbcn
az allam nem j,lgt,'>tilt dönteni··.

\ tiinényínvaslat kormánypúrtnk últal nHithisitult. \t:gs1ava1úsra betcrjcs1tell \Últo;ata nem tükrö;i a
tönényjavaslat eredeti céljút és az clöw1:ícsztó sl:índd.a1l. dc c11cl cg:, ütt is runtos lcpést jelent cg:,
rn!i')ban fclclú-.. a l1.·11ntarthati1s;íµn1 0·, a túrsadalmí 1µa1si1µossúgut VL'lll l'löll tartö kl111iapl11itika
kialakitúsa fck·.


