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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Orbán Viktor, miniszterelnök 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Ki és mit fog képviseleni a szeptemberi ENSZ-
klímacsúcson?" 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

2019. szeptember 23-án kerül sor az Antonio Guterres ENSZ-főtitkár által összehívott klímacsúcsra 
New York-ban, amely az első olyan találkozó lesz a 2015-ös Párizsi Klímaegyezmény elfogadása 
óta, amelyen a világ vezetői is részt vesznek, és egyben az utolsó találkozó lesz a Párizsi 
Klímaegyezmény 2020-as életbe lépése előtt. Döntő fontosságú találkozó ez: ha a részes államok 
nem ismerik el az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete által kiadott 2018. októberi 
jelentés megállapításait, és nem tesznek ezzel összhangban levő, konkrét vállalásokat, akkor 
nemhogy 1,5 °C, de 2 °C alatt sem fogjuk tudni tartani a globális hőmérséklet-emelkedést - ez pedig
katasztrofális következményekkel fog járni.

Az IPCC 1,5 °C-os hőmérséklet-emelkedés hatásait vizsgáló, 2018. október 8-án kiadott 
különjelentésében megállapította, hogy a klímaváltozás gyorsabb és mélyrehatóbb, mint azt 
korábban feltételezték, a 2 °C-os hőmérséklet-emelkedés pedig jóval drasztikusabb hatásokkal 
járna, mint az 1,5 °C-os. A jelenlegi trendekkel számolva az 1,5 °C-ot már 2030-2052 között 
átlépjük, így ahhoz, hogy sikerüljön 1,5 °C-ra korlátozni a hőmérséklet-emelkedést, 2030-ig 45 
százalékkal kell csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását a 2010-es szinthez képest, 2050-
ig pedig világszinten nulla nettó szén-dioxid-kibocsátást kell elérni (a karbonsemlegesség azt 
jelenti, hogy a szén-dioxid-kibocsátás minimálisra csökkentése mellett a fennmaradó kibocsátást 
semlegesítjük).

Antonio Guterres arra kérte a világ vezetőit, hogy a klímacsúcsra ne hangzatos beszédekkel, hanem 
egészen konkrét célkitűzésekkel, érdemi kibocsátás-csökkentési vállalásokkal érkezzenek, és 
mutassák be terveikben, hogy milyen lépéseket tesznek a 45 százalékos kibocsátás-csökkentési cél 



2030-ig történő elérése érdekében, illetve a nulla nettó szén-dioxid kibocsátás 2050-ig történő 
elérése érdekében.

Kérdéseim:

1. Ki fogja képviselni Magyarországot a szeptemberi klímacsúcson?

2. Ha igaz az, hogy Áder János köztársasági elnök, akkor mivel magyarázza Ön azt, hogy egy a 
magyar Országgyűlés által nem beszámoltatható, a magyar választópolgárok által nem 
elszámoltatható, a kormányzat klímapolitikájának alakítására vonatkozó döntési jogosítványokkal, 
illetve kormányzati felelősséggel nem rendelkező személy képviseli Magyarországot?

3. Milyen álláspontot fog képviselni Magyarország a klímacsúcson, tekintettel arra, hogy még nincs
végleges Nemzeti Energia-és Klímaterv, az eddig megismert célszámok pedig sem Magyarország 
lehetőségeivel, sem a klímaváltozás okozta vészhelyzet súlyosságával nincsenek arányban? Milyen 
konkrét vállalásokra számíthatunk a magyar kormány részéről?

4. Felülvizsgálja-e a magyar kormány a 2050-es karbonsemlegességre vonatkozó álláspontját? Nem
érzi-e felelősnek magát azért, hogy a magyar vétó miatt sem sikerült uniós szinten egységes 
álláspontot elfogadni a karbonsemlegesség céldátumával kapcsolatban?

5. Elismeri-e a magyar kormány a 2018 októberében nyilvánosságra hozott IPCC-jelentés 
megállapításait? Elismerik azt, hogy azonnali és érdemi lépésekre van szükség 2030-ig annak 
érdekében, hogy a kritikus 1,5 °C alatt tartsuk a globális hőmérséklet-emelkedést, és azt, hogy 
2050-re el kell érni a nulla nettó kibocsátást, hogy elkerüljük a még nagyobb katasztrófát?

Várom válaszát!

Budapest, 2019. augusztus 30.

Tisztelettel,

Szél Bernadett

országgyűlési képviselő
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