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2019. évi ..... törvény 

Az önálló zöld csúcsminisztérium felállításáról

1. §

Magyarország  minisztériumainak  felsorolásáról,  valamint  egyes  kapcsolódó  törvények
módosításáról szóló 2018. évi V. törvény 1. § helyébe az alábbi szöveg lép: 1. § Magyarország
minisztériumai a következők:

a) Agrárminisztérium,
b) Belügyminisztérium,
c) Emberi Erőforrások Minisztériuma,
d) Honvédelmi Minisztérium,
e) Igazságügyi Minisztérium,
f) Innovációs és Technológiai Minisztérium,
g) Klímavédelmi, Környezetvédelmi, Közlekedési, Energetikai és Vízügyi Minisztérium,
h) Külgazdasági és Külügyminisztérium,
i) Miniszterelnöki Kabinetiroda,
j) Miniszterelnökség,
k) Pénzügyminisztérium.

2. §

Ez a törvény 2020. július 1-jén lép hatályba
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Általános indokolás

Miközben immár globális szintű politikai és tudományos konszenzus övezi, hogy az emberiség
előtt  álló  legfontosabb  kihívás  a  klímaválság  és  a  fenntarthatósági  krízis  megoldása,  a
magyarországi  kormányzati  struktúra  európai  és  nemzetközi  összehasonlításban  is  példátlan
módon alulkezeli a problémát. Jelenleg a kormányban a klíma- és környezetpolitikának nincs
egyértelmű  felelőse.  A  hatáskörök  öt  tárca  között  vannak  szétosztva,  és  rendszeresen
vándorolnak az érintett minisztériumok között, így nemhogy az állampolgárok, a vállalkozások
stb.,  de  sokszor  az  államigazgatás  szereplői  számára  sem világos,  hogy egy-egy szakterület
melyik tárca, és azon belül melyik szervezeti egység irányítása alá tartozik. A fenntarthatósági
témakör legmagasabb szintű politikai képviseletét államtitkár látja el (nem önállóan, hanem egy
saláta-portfólió részeként),  ami a magyar kormányzati  rendszerben nem döntéshozói szint.  A
fenntarthatóság  ügye  így  olyan,  a  jelen  és  a  jövő  nemzedékek  számára  kevéssé  kardinális
kérdéskörrel került egy szintre, mint a hungarikumok ügye.

Az  elmúlt  évek  tapasztalatai  igazolják,  hogy  a  fenti  struktúrában  a  fenntarthatóság  és  a
klímavédelem  szempontjainak  nem  lehet  érvényt  szerezni,  a  témakör  rendre  alulmarad  a
kormányzaton  belüli  érdekkonfliktusokban.  Esetek  sokasága  bizonyítja  -  a  Városliget
beépítésétől  az  állami  földterületek  értékesítésének  mikéntjéig  -,  hogy  a  kormányon  belüli
döntéshozatalban  nincs  esély  a  környezet-  és  klímavédelem  érdekeinek  hatékony
megjelenítésére. A jelen és a jövő generációk életlehetőségei, illetve az egészséges környezethez
való  alkotmányos  alapjog  biztosítása  érdekében  szükség  van  egy olyan  csúcstárcára,  amely
megfelelő súllyal képviseli a fenntarthatóság követelményét a kormányzatban, és el tudja érni,
hogy  ez  a  szempontrendszer  az  összes  szakpolitikai  területen,  a  stratégiaalkotástól  a  napi
döntésekig a kormány tevékenységének teljes keresztmetszetében hatóerőként megjelenjen.

Hasonló  zöld  csúcstárca  jön  létre  az  új  osztrák  koalíciós  kormányban is,  ahogy az  Európai
Bizottságban is az új uniós biztosi feladatfelosztásban is történt.

Részletes indokolás

1. § 

Az új szakasz módosítja a minisztériumok felsorolását,  oly módon, hogy az új Minisztérium
nevét beilleszti a meglévő intézmények közé.

2. § 

Hatályba  léptető  rendelkezés.  A törvény  a  minisztérium  kialakítására  és  a  jogi  környezet
rendezésére megfelelő határidőt biztosít.
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