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Tisztelt Elnök Úr!

Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „A
klímaügyi- és fenntarthatósági csúcsminisztérium felállításáról” címmel a mellékelt határozati
javaslatot kívánom benyújtani.



...../2019. (.....) OGY határozat 

A klímaügyi- és fenntarthatósági csúcsminisztérium felállításáról

1. Az Országgyűlés hangsúlyozza, hogy az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete szerint,
ha  az  elkövetkező  10-15  évben  nem  tesszük  meg  a  szükséges  lépéseket,  a  klímaváltozás
velejáróiként  előre  jelzett  és  már  tapasztalható  kedvezőtlen  folyamatok visszafordíthatatlanokká
válnak,  és  már  egy  emberöltőn  belül  is  olyan  drámaiak  lehetnek,  hogy  hosszabb  távon  egész
civilizációnkat veszélybe sodorhatják; amely miatt az ENSZ 2019. szeptember 23-ára rendkívüli
Klíma Cselekvési Csúcsértekezletet hívott össze a globális együttműködés erősítése érdekében.

2.  Az  Országgyűlés  kiemeli,  hogy  Magyarország  európai  viszonylatban  az  éghajlatváltozás
szempontjából  kiemelten  érzékeny  és  sérülékeny  ország,  annak  minden  várható  környezeti,
társadalmi és gazdasági következményével.

3. Az Országgyűlés felhívja ezért a Kormányt, hogy a klíma- és ökológiai válságra való tekintettel
haladéktalanul  állapítsa  meg a klíma vészhelyzetet,  és  biztosítsa  a  felkészülés,  a  várható  károk
csökkentésének  és  a  változó  körülményekhez  való  alkalmazkodás  feltételeit,  és  ezen  feladatok
koordinációja  és  végrehajtása  érdekében állítson fel  megfelelő  feladat-  és  hatáskörrel,  valamint
szakmai felkészültséggel rendelkező önálló klímaügyi- és fenntarthatósági minisztériumot, melynek
feladata:

a) a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS 2) átdolgozása, kiemelt figyelemmel a korábban és
az  időközben  feltárt  tudományos  ismeretekre,  a  bekövetkezett  és  várható  nemzetgazdasági
veszteségekre és kockázatokra, Magyarország jelen- és jövőbeni érdekeire, valamint a jelentősen
szigorodó nemzetközi követelményekre;

b)  az  átdolgozott  Éghajlatváltozási  Stratégiával  összefüggésben  Magyarország  mitigációs  és
adaptációs cselekvési tervének átdolgozása, végrehajtási feltételeinek biztosítása és ellenőrzése, a
mitigációs és adaptációs tervek idejében történő szükség szerinti fejlesztése, szigorítása;

c)  a  klímatörvény  előkészítése  és  végrehajtása,  ennek  tükrében  az  egyes  szakpolitikák
fenntarthatósági szempontból történő átvilágítása, konkrét javaslatok és indikátorok kidolgozása, a
tudomány,  az  egyes  szakminisztériumok,  a  civil  szervezetek  és  a  társadalom  folyamatos
tájékoztatásával és bevonásával;

d)  a  fenntarthatóság alapelveinek érvényesítése,  a  természeti  erőforrások és  értékek,  valamint  a
környezet védelmének átfogó és tematikus szakpolitikai követelményei érvényesítése;

e)  a  kormányzati  döntés-előkészítés  és  a  Kormány döntéseinek végrehajtása során az  ökológiai
fenntarthatóság,  a  társadalmi  igazságosság  és  a  zöld  gazdaság  megteremtése  alapelveinek
érvényesítése, valamint ennek rendszeres értékelése és elemzése az érintett szervek, a Kormány, az
Országgyűlés és a civil szervezetek, valamint a társadalom egésze felé;

f)  a  klímaválsággal  és  ökológiai  válsággal  összefüggésben  társadalmi  tájékoztatási  és
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szemléletformáló kampányok kidolgozása, koordinálása és megvalósítása;

g) élenjáró együttműködés, szolidaritás az EU és nemzetközi klímavédelmi együttműködésekben;

h) a következő európai uniós támogatási időszak tárgyalása és a hazai, valamint EU és nemzetközi
források tervezése és felhasználása során a fenntarthatósági és klímavédelmi szempontok kiemelt
prioritásként  történő  kezelése,  beleértve  a  társadalom,  az  önkormányzatok  és  a  gazdálkodók
ezirányú törekvéseinek támogatását.
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Általános indokolás

2019-re  egyértelművé  vált,  hogy  egy  nagyon  súlyos  globális  ökológiai  válság  időszakában
vagyunk, amely most már közvetlenül civilizációnk létét veszélyezteti. A tudományos kutatások
eredményei és a tapasztalatok alapján ez a válság már nem elkerülhető, legfeljebb mérsékelhető,
ezért a változásokra el kell kezdenünk a felkészülést. Ennek az ökológiai válságnak az egyik
tünete  bolygónk  éghajlatának  radikális  megváltozása.  Miközben  az  ENSZ  Éghajlatváltozási
Kormányközi  Testületének  jelentése  szerint  a  globális  hőmérsékletemelkedést  1,5  fok  alatt
kellene tartani  ahhoz,  hogy a klímaváltozás  legrosszabb következményeit  elkerülhessük,  erre
egyre  kevesebb  az  esély.  A Párizsban  elfogadott  klímaegyezmény sem hozta  meg  a  remélt
áttörést.  Ma már  tudjuk,  hogy az  ott  kitűzött  célok  messze  nem elegendőek,  de  még  ezek
megvalósulásától is fényévekre vagyunk. E mellett az ökológiai válságból fakadó olyan súlyos
problémákra kell felkészülnünk, mint a biológiai sokszínűség vészes csökkenése, a termőtalajok
degradációja,  a  vízkészletek  elszennyeződése  és  az  édesvíz  készletek  hozzáférhetőségének
csökkenése, és az ebből fakadó ökoszisztéma-szolgáltatási és élelmiszerbiztonsági problémák,
valamint az élhetetlenné váló régiókból kiinduló migrációs hullámok.

Ideje,  hogy  Magyarország  szembenézzen  e  tényekkel,  és  megkezdje  a  felkészülést  az
elkerülhetetlen  változásokra.  A  klímaváltozással  és  az  ökológiai  válsággal  kapcsolatos
feladataink  nem  szűkíthetőek  a  környezet-  és  természetvédelem  területére,  főleg  nem
száműzhetőek  néhány  minisztérium  szervezeti  egységére.  Nem  oldhatóak  meg  kizárólag
technológiai  lépésekkel  sem.  Ahogy  fő  kiváltó  okai  is  elhibázott  gazdasági  és  társadalmi
struktúrákból  fakadnak,  úgy  a  válság  mérséklése  is  csak  gazdaságunk  és  társadalmunk
működésének radikális, rendszerszintű átalakításával valósítható meg, ahogy a változásokra is
csak így tudunk érdemben felkészülni.

Ezért Magyarországnak szüksége van egy olyan csúcsminisztériumra, mely rendszerszinten –
minden szakpolitikai területre kiterjedően – tekinti át a klímaválsággal és ökológiai válsággal
kapcsolatos feladatainkat, ráhatással tud lenni az egyes minisztériumok tevékenységére, azokat
egy rendszerben,  az ökológiai  és társadalmi fenntarthatóság szemszögéből  tudja értékelni,  és
ennek tudatában tud javaslatokat megfogalmazni a Kormány felé.
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