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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (11. 24.) OGY határozat (a
továbbiakban: HHSZ) 137/A. § (1) bekezdése alapján iromány-nyilvántartásba vétel céljából
az előterjesztők nevében megküldöm Az éghajlatváltozási veszélyhelyzetből fakadó, halasztást
nem tűrő feladatokról szóló határozati javaslatnak (H/73 80. szám) a HHSZ 46. § (10) bekezdése
alapján megszerkesztett egységes javaslattervezetéhez készített indokolását.
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Előterjesztői indokolás

az éghajlatváltozás mértékéből fakadó, halasztást nem tűrő feladatokról szóló
.... ./2020. ( .....) OGY határozathoz

Általános indokolás

Jelen indokolás - általános gyakorlattól eltérő - célja annak kinyilvánítása, hogy ,,Az
éghajlatváltozási veszélyhelyzetből fakadó, halasztást nem tűrő feladatokról" szóló
országgyűlési határozati javaslat benyújtói (az LMP kezdeményezésére mind az öt ellenzéki
parlamenti párt és több független képviselő) elfogadhatatlannak tartják, hogy a kormányzó
Fidesz-KDNP pártkoalíció országgyűlési képviselői - erőfölényükkel visszaélve, az
Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottsága részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslatának álcájába bújtatva, az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága hasonló módon
történő jóváhagyásával - szinte teljes mértékben lecserélték, felülírták a határozat-tervezet
eredeti szövegét.

A kormány, vagy a kormánypárti képviselők megtehették volna, hogy álláspontjukat önálló
határozat formájában benyújtsák, és arról érdemi vita legyen a Parlamentben. De nem ezt tették.
Az Országgyűlés plenáris ülésén ezen ellenzéki előterjesztés nyomán megtartott, mintegy
hatórás vita alapján a parlamenti pártok között egyáltalán nem alakult ki egyetértés a határozati
javaslatban foglalt kérdésekről, hanem éles különbség fogalmazódott meg a kormányzó és az
ellenzéki pártok között, mely utóbbiak véleményét ez a határozat szinte egyáltalán nem tükrözi.

Jelen esetben nem jobbító, pontosító szándékú kormányoldali módosítások születtek, hanem a
tudományos érveket és a felelős politikai gondolkodást elnyomó agresszív politikai
hatalomgyakorlás áldozatává vált az eredeti előterjesztés. Mindez már nem csak a
klímavédelem ügyét, hanem demokratikus berendezkedésünk egészét érinti.

Az eredeti cél nem volt más, mint hogy a globális, EU és szomszédos országokbéli
törekvésekkel összhangban végre a probléma súlyának, nemzetstratégiai jelentőségének
megfelelően kellene Magyarországon is kezelni a klímaváltozás ügyét, beleértve a globális
felmelegedést fokozó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését és az előrelátható
kedvezőtlen hatásokhoz való alkalmazkodást.

Nem tartható az a kormányzati álláspont, miszerint főként csak a gazdag, fejlett országoknak,
köztük az EU fejlettebb tagállamainak kell kitűzni és teljesíteni az éghajlatváltozás gyorsulását
okozó üvegházhatású gázok kibocsátáscsökkentési céljait. Különösen nem igaz az sem, hogy
más országoktól kell várnunk a hazai alkalmazkodásra való felkészülés feltételeinek
biztosítását. E téren az elővigyázatosság elvére építő, felelős kormányzati magatartásra van
szükség. Tény, hogy jelen kormány utóbbi tíz évet felölelő gazdaság- és környezetpolitikája
legkevésbé sem volt klímabarát, hogy a kibocsátások évről évre újra növekednek, és az
önellátás elve jelentősen sérült, amit orvosolni kell. E mellett fontos cél volna az országon belüli
és a globális szolidaritás társadalmi és gazdasági teljesítőképességünkhöz illeszkedő
biztosítása.

A Kormány eddig még a kétségtelenül hasznunkat szolgáló energiatakarékosság,
hatékonyságjavítás, megújuló erőforrások alkalmazása terén is elmulasztotta a fontos lépések
megtételét. Pedig mindezek energiafüggésünk, üvegházhatású gázkibocsátásunk csökkentését,



levegőtisztaságunk védelmét is szolgálhatták volna, nem beszélve a kiadások sokmilliárdos évi
megtakarításáról országos, intézményi és lakossági szinten egyaránt.

A mező- és erdőgazdaság, a vízgazdálkodás, a stratégiai infrastruktúrák, az egészségügy, az
önkormányzatok ugyancsak felkészületlenek a kérdés kezelésére. A kormány ezügyben sem
tett érdemi, megelőző lépéseket. Sőt, számtalan lépésével még el is lehetetleníti, hogy lépni
tudjanak.

A Kormány ezen hozzáállásán változtatni kell.

A kormányoldali módosító javaslatok következtében az előterjesztés címéből kikerült az
éghajlatváltozási veszélyhelyzet fogalma, bár ez már számos felelős, fejlett ország esetében
nem csak bevett fogalom, de az ügy jelentőségére és a cselekvés fontosságára is felhívja a
figyelmet. A módosítás nyomán szereplő cím ,,Az éghajlatváltozás mértékéből fakadó,
halasztást nem tűrő feladatokról" szól. Ennek tartalommal való feltöltése azonban még
hiányzik: például annak kifejtése, hogy milyen mérték az, amely esetben a halasztást nem tűrő
feladatok végrehajtását a Kormány biztosítja.

További kormányzati állásfoglalás szükséges ahhoz, mekkora veszélyeztetettség, aszály,
terméskiesés, hány ember hőhullám miatti idő előtti halálozása, újabb járványok, hány
infrastruktúra- és épületkár kell ahhoz, hogy a Kormány kihirdesse, hogy veszélyhelyzet van.
Mert e téren is a megelőzés elvét kellene követnünk, és nem akkor cselekedni, amikor már késő!

A határozati javaslat bevezető megállapításaiból következően szükséges, hogy Magyarország
hivatalos úton kijelölt mindenkori képviselője az éghajlatváltozás megfékezését és az
alkalmazkodás ügyét szolgáló ENSZ, egyéb nemzetközi, EU, továbbá két- és többoldalú
együttműködés keretében, valamint a kapcsolódó szakpolitikai és magas szintű politikai
döntéselőkészítő és döntéshozó fórumokon Magyarország nevében példamutató módon,
határozottan álljon ki a fenntarthatóságot elősegítő klímavédelmi célok és
kötelezettségvállalások meghatározása, valamint azok végrehajtása mellett, különös tekintettel
az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye keretében létrejött Párizsi Megállapodásra,
valamint az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete azóta készült jelentéseiben
foglaltakra, melyek szerint halaszthatatlan a felelősség- és kötelezettségvállalások szintjének és
mértékének újragondolása, szigorítása és megerősítése.

Az éghajlatváltozás sajátosságaiból eredően különösen fontos az egymást követő globális,
európai és hazai előrejelzések tükrében rendszeresen felülvizsgálni a klímavédelmi célokat és
azok teljesítésének módját és hatékonyságát.

Mindezen feladatokat egy későbbiekben megalkotandó Klímavédelmi törvény foghatja keretbe.

Magyarország klímavédelmi vállalásai mind a klímaváltozás fokozódása szempontjából, mind
nemzetközi összehasonlításban és a nemzeti érdekeinket figyelembe véve igen mérsékeltek.
Már most kevésnek látszik, hogy Magyarország annyit vállal, hogy a 2030. évet követően a
végső energiafelhasználás 2005. évi szintjét meghaladó növekedése esetén a növekményt
kizárólag karbonsemleges energiaforrásból biztosítja, ha a ,,karbonsemleges" megoldásba az új
atomerőművi blokkok is beletartoznak. Ráadásul a módosítás szerint 2030-ig nem cél az
energiafogyasztás csökkentése. Az is kevés, hogy Magyarország a bruttó végső
energiafogyasztásban a 2030. évig legalább 21 %-os megújuló energiaforrás részarányt kíván
elérni. Csakúgy, minthogy a Kormány szándéka szerint Magyarország csak a 2050. évre kívánja



elérni a teljes klímasemlegességet, azaz, hogy az üvegházhatású gázok még fennmaradó hazai
kibocsátása, valamint elnyelése a 2050. évre egyensúlyba kerüljön.

Ugyancsak súlyos lépéshátrányt okoz, és az Alaptörvényben foglaltakkal nincs összhangban
az, hogy a határozati javaslat 2030 utánra halasztja az éghajlatváltozás és hatásai emberi,
társadalmi dimenziói (lakás- és környezetügy, víz- és élelmiszerbiztonság, stratégiai
készletezés, élhető települések, energiaszegénység, egészségi és közegészségügyi kockázatok
kezelése, tájékoztatás és felkészítés, kockázatcsökkentés) számbavételét, hiszen így a
tényleges, célzott intézkedések majd csak ezután következhetnek.

A kormány Klíma- és Természetvédelmi Akciótervének beemelése az országgyűlési határozati
javaslatba kiemeli ezen sok éve fennálló problémák megoldásának fontosságát, ugyanakkor a
klímaváltozással járó, sürgető feladatokhoz vagy csak részben, vagy nem igazán kapcsolódnak,
így a határozati javaslatban foglaltakon túl további kormányzati célok és feladatok prioritásként
való kijelölésére a jövőben még szükség van. Ezen ügyek körébe tartozhat:

a körkörös zöld gazdaság irányába mutató gazdasági szerkezetváltás programjának
kidolgozása és beindítása;
az egyes ágazatok alkalmazkodási készségének erősítése a jogi szabályozási eszközök, az
adó- és támogatáspolitika célirányos felülvizsgálatával;
a kritikus infrastruktúráért felelős szolgáltatóknak és az önkormányzatoknak a várható
kihívások kezeléséhez szükséges jogi eszközökkel való felhatalmazása és az állam által a
szükséges forrásokkal való ellátása;
az ország és térségeinek élelmiszer-önrendelkezésének megteremtése egy fenntartható
gyakorlatra épülő mezőgazdaság által;
a társadalom valós és naprakész tájékoztatása, felkészítése és megélhetésének, fenntartható
lakhelyének és egészségének minden szükséges eszközzel, ellátással való hatékony
segítése, és a segítő civil társadalom támogatása;
a társadalmi szolidaritásból fakadó intézkedések haladéktalan megtétele;
azon túl, hogy a Kormány forrásokat biztosítson a klímavédelemmel és alkalmazkodással
kapcsolatos egyes feladatokra, fontos feltétel, hogy a hazai költségvetési és európai uniós
forrásokat a klímavédelemmel ellentétes célokra ne lehessen felhasználni.


