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Egyes klímapolitikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/13263. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés
A bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.
A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.
A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatot, megvizsgálva egyben azt is, hogy az megfelel-e a
HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.
A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – az általa megfogalmazott módosítási javaslatot
magában foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.
A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2020. október. 27. napján lezárta.

Melléklet
A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról
(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)
Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP)
Módosítópont: T/13263/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Éhvt. 3/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
1. §
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) a 3. §-t követően a következő
alcímmel egészül ki:
„3/A. §
(1) Az alkalmazkodás keretében az alábbi intézkedéseket kell végrehajtani a következő sorrendet
betartva:
a) a 3.§ (2) bekezdésének a) és c) pontja alapján a Kormány kétévente készít az Országgyűlés
számára ágazati, illetve a sérülékenység szerinti regionális bontásban helyzetértékelést és
előrejelzést az éghajlatváltozással [járó hátrányos jelenségek megelőzése,]összefüggő, már
bekövetkezett, és a várható változásokról, a főbb környezeti, társadalmi és gazdasági tényezőkről,
hatásokról, és biztosítja ezen jelentések társadalmasítását, az érintettek számára a közérthető,
tényszerű, szakmai tájékoztatást,
b) a Kormány három évente – az [elkerülhetetlen jelenségekkel szembeni
védekezés,]Országgyűlés tájékoztatása mellett – áttekinti a természetes nyelőkapacitások
állapotát és a változások irányát, mértékét és időbeli alakulását (a természetes és természetközeli
ökoszisztémákra, különös tekintettel az erdők, gyepek, vizes élőhelyek állapotára, valós
ökoszisztéma-szolgáltatásaikra),
c) a [bekövetkezett környezetkárosodás elhárítása,]Kormány az éghajlatváltozás egyes
nemzetgazdasági ágazatokat érintő kockázatok alapján részletes ágazati stratégiákat készíttet a
szükséges célok, indikátorok és végrehajtási feltételek, valamint jelentéstételi előírások mellett az
egyes ágazatok felkészülési feladatairól és biztosítja azok végrehajtásának átlátható nyomon
követését,
d) a [bekövetkezett környezetkárosodás esetén kármentesítés, valamint ]Kormány az
Országos Vízgyűjtőgazdálkodási Terv félidejében, illetve annak megújításakor átfogó jelentést
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készít az [eredeti állapot vagy ahhoz közeli állapot helyreállítása.]ország felszíni és felszín
alatti vizei minőségi és mennyiségi állapotáról, a vízkészletek, vízfelhasználás mérlegéről, a
stratégiai vízkészletek rendelkezésre állásáról,
e) a Kormány három évenként felülvizsgálja a határvízi megállapodások vízkészletgazdálkodásra
vonatkozó részeit, és erről tájékoztatást ad az Országgyűlés számára,
f) a Kormány minden évről összegző jelentést készít az Országgyűlés számára a következő év
július 30-ig az előző év éghajlatváltozással, rendkívüli időjárási eseményekkel kapcsolatos
kárairól, illetve a végrehajtott előrejelzési, kármegelőzési, kárelhárítási és helyreállítási
intézkedéseiről, valamint az ezek ellenére bekövetkezett károkról, beleértve a nemzetgazdasági
ágazatok mellett a lakossági, önkormányzati, vállalkozói károkat, valamint a környezeti
kártételeket (különös figyelemmel az aszályra, belvízre, árvízre, épített környezeti, kritikus
infrastruktúrákat érintő károkra, terméskiesésre, az erdőket érintő kártételekre,
környezetegészségügyi és szociális vonatkozásokra). Az összegző jelentés alátámasztásul
tartalmazza a különböző (hazai és EU) forrásból fedezett kárenyhítő támogatások összegét és
célját, a károk és a biztosítói szolgáltatások egymáshoz viszonyított, részletesen bemutatott
alakulását, a kiszolgáltatottságuk okán nehéz helyzetbe került társadalmi csoportok helyzetét és a
megsegítésüket szolgáló intézkedéseket,
g) a Kormány az önkormányzatok megfelelő központi költségvetési és a rendelkezésre álló EU
források biztosításával elősegíti az önkormányzatok, települések felkészülését az éghajlatváltozás
hatásaira, az alkalmazkodásra,
h) a Kormány a megelőző intézkedések elsődlegessége mellett biztosítja az elkerülhetetlen
jelenségekkel szembeni védekezés, a bekövetkezett környezetkárosodás elhárítása, a
bekövetkezett környezetkárosodás esetén a kármentesítés, valamint az eredeti állapot vagy ahhoz
közeli állapot helyreállítása költségeit.”
A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság
- az előterjesztő (képviselője)
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nem támogatja
nem ért egyet
(tárcaálláspont)

