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Cimzett Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Schanda Tamás János, Innovációs és Technológiai Minisztérium
államtitkára
Be!sö iktatószám PKF/81880-3/2021-ITM

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (11 24) OGY határozat 2
melléklet 45 pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm
Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd) országgyülési képviselő " Milyen valós célokkal
kíván a Kormány a jövőben valóban küzdeni a kibocsátássemlegesség elérése
érdekében " cirnu K/16788. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott
válaszomat.

Budapest, 2021. augusztus 4.

Tisztelettel:
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Kocsis-Cake Olivio
országgyűlési képviselő

Budapest
Széchenyi rkp. 19.
1358 

Tisztelt Képviselő Úr!

Az. Országgyü!ésröl szóló 2012. évi XXXVI törvény 42 § (8) és (9) bekezdéseiben
foglaltak szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez intézett ,,Milyen valós
célokkal kíván a Kormány a jövőben valóban küzdeni a
kibocsátássemlegesség elérése érdekében?" című .. K/16788. számú kérdésére a
hivatkozott törvény 42. § (2) bekezdése alapján feladat- és hatáskör szerinti
illetékességből a következő választ adom:

A nemzeti-polgári kormány elkötelezett a teremtett világ értékeinek védelme, a
klímaváltozás elleni küzdelem terén. Ugyanakkor határozott álláspontunk, hogy az
európai uniós klímacélok elérése érdekében szükséges pénzügyi terheket nem a 
magyar családoknak, hanem a klírnarombolóknak kell viselniük.

Meggyőződésünk. hogy a klímaváltozással szemben nem szavakkal, hanem
cselekvéssel lehet és kell fellépni.

Magyarország nem csak kötelezettséget vállalt arra, hogy 2050-re klímasemleges
tagállammá váljon. hanem ezt törvényi szinten is rögzítette, az elsők között az
Európai Unióban.

A törvény kimondja azt is, hogy Magyarország az üveqházhatású gázok kibocsátását
legalább 40%-kal csökkenti 2030-ig az 1990 évhez képest.

Sajnálatos, hogy a baloldal - Ön sem szavazta ezt rneg, miközben Önök nyújtották
be a törvényjavaslatot.

Amíg 2019-re hazánkban már mintegy 32%-os kibocsátás-csökkentést sikerült elérni
1990-hez képest, addig több - a klímavédelem fontosságát hangoztató - európai
uniós tagállam nem tud ehhez hasonló eredményt felmutatni, illetve némelyek még
növelték is kibocsátásaikat.

Kidolgoztuk és a koronavírus-járvány ellenére is végrehajtjuk a KI írna- és
Természetvédelmi Akciótervet

Ennek keretében többek között faültetéssel. a naperömuvi kapacitás jelentős
növelésével, az elekrornobilitás támogatásával járulunk hozzá Magyarország
környezeti értékeinek, gyermekeink és unokáink örökségének megóvásához.

Budapest, 2021. augusztus ,,
Tisztelettel:
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