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2021. évi ..... törvény 

a környezettudatos Magyarországról

Az  Országgyűlés  sajnálattal  állapítja  meg,  hogy  Magyarország  nem  fordít  kellő  figyelmet  a
környezetvédelem megújítására,  az éghajlatváltozással összefüggő intézkedések kidolgozására és
bevezetésére,  az  energiapolitika  átgondolására,  a  vízhiány  és  az  aszály  jelentette  kihívások
kezelésére.  Ennek  következtében  Magyarország  a  lehetőségeihez  képest  mélyen  alulteljesít  az
Európai  Tanács  célkitűzéseinek  teljesítésében  az  üvegházhatást  okozó  gázok  kibocsátásának
csökkentése, az energiahatékonyság növelése, a megújuló energiaforrások részarányának emelése
terén.  Az  Országgyűlés  aggodalmát  fejezi  ki  amiatt,  hogy  a  Kormányzati  struktúrában  nincs
megoldva a környezetvédelem és a klímavédelem egységes ágazatként történő kezelése, irányítása,
finanszírozása.  Az  Országgyűlés  kijelenti,  hogy  Magyarország  kormányzati  képviselőinek  a
jövőben az Európai Unió intézményeiben kezdeményezően kell fellépniük a környezetvédelem és
az  energiaügy  célkitűzéseinek  kidolgozásában,  valamint  együttműködésükkel  segíteniük  kell  az
Európai  Unió  intézményei  által  e  témakörökben  előkészített  javaslatok  elfogadását.  E  célok
megvalósítása érdekében a következő törvényt alkotja:

1. §

(1) A környezetvédelem közös feladat, amelynek végrehajtásában mindenkinek fontos szerepe van.
Annak megértése, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek megóvásában való részvétel a
jelen és a jövő nemzedékek érdekeit szolgálja a család és az oktatási rendszer feladata. Társadalmi
összefogással  lehet  kialakítani,  hogy  a  közgondolkodásban  váljon  tudatos  magatartássá  a
környezettudatos magatartás.

(2)  A  környezettudatos  magatartás  kialakításában  döntő  szerepe  van  a  tájékoztatásnak,  az
ismereterjesztésnek,  a  választási  lehetőségek  és  azok  hatásai  bemutatásának.  E  feladatok
végrehajtásában  elsődleges  szerepe  van  az  állami  információs  csatornáknak.  E  feladatok
végrehajtásában  kiemelkedő  szerepe  van  az  érintett  civilszervezeteknek.  E  feladatok
végrehajtásában  az  óvodák,  az  iskolák  és  a  kollégiumok  a  gyermekek,  illetve  a  tanulók
életrendjének környezettudatos  alakításával,  az  ember és a környezet  harmonikus kapcsolatának
kialakításához szükséges készségek kialakításával vesznek részt.

2. §

(1)  A környezetvédelmet  a  gazdaság  és  a  szociális  fejlődés  célkitűzéseinek  a  szolgálatába  kell
állítani. ennek érdekében támogatni kell a környezetbarát technológiák bevezetését és alkalmazását,
beleértve a műszaki folyamatok, termelési eljárások javítását, valamint a környezet védelméből és a
fenntartható fejlődés elveiből kiinduló technológiai innovációt.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak ösztönzésére igénybe vehető eszközök:
a) a kutatás támogatása, megvalósíthatósági tanulmányok, inkubátorházak a vállalatok számára;
b) kockázati tőke a beindítás szakaszában;
c) kedvezményes kamatozású vagy hagyományos kölcsönök a fejlesztés beindításához;
d) adókedvezmények a piac megszilárdítása érdekében;
e) ökoadó a környezet szempontjából káros technikák használatával való felhagyás ösztönzésére

abban az esetben, ha vannak alternatív technológiák is, valamint a környezetvédelmi kutatás
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támogatására.

(3)  A  kormányhivatal  -  az  érdekelt  civil  szervezetek  bevonásával  –  megszervezi  a  bevált
gyakorlatokra és az új technológiákra vonatkozó információk cseréjét, a gazdaság szereplőinek, és
az önkormányzati vezetőknek, annak érdekében, hogy az ismeretek birtokában tudjanak választani a
hagyományos, „megnyugtató” technikák és a környezetet figyelembe vevő, ám kevésbé ismert és
kevésbé kipróbált újabb technikák között.

(4) Az (1) bekezdésben megfogalmazott szempontokat érvényesíteni kell a közbeszerzési eljárások
során.

3. §

(1) A magasabb környezetvédelmi szint elérésének szolgálatába kell állítani az állami támogatás
rendszerét.  A gazdaság  szereplőit  ösztönözni  kell  arra,  hogy  csökkentsék  az  általuk  okozott
szennyezést, továbbá, hogy a környezet védelme érdekében önálló intézkedéseket tegyenek.

(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott célok érdekében az állami támogatás rendszere nyújtson
támogatást
a) a  közösségi  szabványoknál  szigorúbb  feltételeket  teljesítő  vagy  közösségi  szabványok

hiányában a környezetvédelem szintjét emelő vállalkozásoknak,
b) a  közösségi  szabványokat  meghaladó  vagy  közösségi  szabványok  hiányában  a

környezetvédelem szintjét emelő új szállítójárművek beszerzéséhez,
c) a környezetvédelmi tanulmányok elkészítéséhez,
d) az energiatakarékosságra vonatkozó célkitűzések megvalósításához,
e) a megújuló energiaforrások arányának növeléséhez,
f) a hulladékgazdálkodáshoz,
g) a szennyezett területek szennyeződésmentesítéséhez nyújtott támogatás,
h) a jelentősebb szennyezést okozó vállalkozás áthelyezéséhez olyan területre, ahol a szennyezés

kisebb káros hatással jár.

4. §

(1) A környezetvédelem és a klímavédelem állami és önkormányzati célkitűzéseit, a végrehajtását
szolgáló feladatokat, a hozzájuk kapcsolódó ütemtervet, a feladatok várható költségvetési kihatását,
a  végrehajtásért  felelősöket,  a  beszámolási  kötelezettséget  a  Nemzeti  Környezetvédelmi  és
Klímavédelmi Stratégia (a továbbiakban: Stratégia) határozza meg. A Stratégiát az Országgyűlés
fogadja el. A Stratégiát akkor lehet benyújtani az Országgyűlés részére, ha az abban foglaltakkal a
Nemzeti Környezetvédelmi és Klímavédelmi Testület (a továbbiakban: Testület) egyetért.

(2) A Stratégia tíz évre szól. A Stratégia végrehajtásához a Kormány minden évben intézkedési
tervet készít, melyhez beszerzi a Testület egyetértését.

(3) A Testület – szükség szerint – de legalább két évenként jelentést készít az Országgyűlésnek a
Stratégia végrehajtásának helyzetéről.

5. §

(1) A Testület a környezetvédelem és a klímavédelem ügyeiért felelős miniszter döntés-előkészítő,
véleményező  és  javaslattevő  testülete.  A Tanács  a  (2)  bekezdésben  felsorolt  bármely  tagjának
kezdeményezésére jogosult állást foglalni, javaslatot tenni a környezetvédelmet és a klímavédelmet

2  



 
érintő bármilyen kérdésben.

(2) A Testület tagjai:
a) a környezetvédelemben, illetve a klímavédelemben érdekelt országos civil szervezetek által

delegált 4 fő,
b) a Magyar Tudományos Akadémia által delegált 4 fő
c) a helyi önkormányzatok érdekképviseleti szervezetei által delegált 4 fő, továbbá
d) a környezetvédelem és a klímavédelem ügyeiért felelős miniszter és más érdekelt miniszter

által delegált egy-egy fő.

(3) A Testület megválasztja tisztségviselőit, meghatározza működésének rendjét.

(4)  A  Testület  munkáját  titkárság  segíti.  A  Titkárság  működéséhez  szükséges  feltételekről  a
környezetvédelem és a klímavédelem ügyeiért felelős miniszter gondoskodik.

6. §

(1)  A  Nemzeti  Környezetvédelmi  és  Klímavédelmi  Tanács  (a  továbbiakban:  Tanács)  az
Országgyűlés  törvényhozó  tevékenységét  támogató  szerv  a  környezetvédelemmel  és  a
klímavédelemmel összefüggésben vizsgálja az Országgyűlés által tárgyalt törvényjavaslatokat.

(2) A környezetvédelemmel és a klímavédelemmel összefüggő törvény tárgysorozatba vételéhez a
Tanács előzetes hozzájárulása szükséges.

(3) A Tanács tagja
a) a parlamenti pártok egy-egy képviselője, továbbá
b) a Testület 5. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott tagjainak egy-egy delegáltja.

(4) A Tanács elnökét – (3) bekezdés b) pontjában meghatározott tagok közül - a köztársasági elnök
nevezi ki hat évre.

(5) A Tanács határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. A Tanács döntéseit a jelen lévő
tagok egyszerű többségével hozza meg, feltéve, hogy a (3) bekezdés b) pontjában felsorolt tagok
közül legalább egy támogatja a döntést.

(6) A Tanács döntései nyilvánosak.

(7) A Tanács munkáját hivatal segíti. A hivatalt főigazgató vezeti.

(8) A hivatal főigazgatója gyakorolja a hivatalban foglalkoztattak felett a munkáltatói jogokat. A
főigazgató munkáltatója a Tanács elnöke.

7. §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. §

A Kormány e törvény hatályba lépését követő hatvan napon belül létrehozza a Környezetvédelmi és
Klímaügyi Minisztériumot.
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Általános indokolás

Környezetvédelem alatt érteni kell azoknak az intézkedéseknek az összességét, amelyeknek célja az
élő  és  az  élettelen  környezet  védelme  az  ember  által  okozott  káros  hatásoktól,  továbbá  a
károsodások megelőzése,  illetőleg,  amennyiben a  káresemény már bekövetkezett,  az  ezt  kiváltó
tevékenység  megszüntetése,  a  környezet  helyreállítása.  A  környezetvédelem  területei:  a
természetvédelem, a talajvédelem, a levegőtisztaság védelme, hulladékgazdálkodás.

A környezetvédelem bonyolultságánál fogva igényli az egységes, összehangolt irányítást. Illetékes
minisztérium és miniszter hiányában ma erre nincs lehetőség. A környezetvédelemmel kapcsolatos
tevékenység  összehangolására,  azért  sincs  mód,  mivel  nincsen  olyan  stratégia,  amelyik  irányt
mutatna a szükséges feladatok végrehajtásához A törvényjavaslat megteremti a törvényi hátteret a
környezetvédelem megújításához.

Részletes indokolás

1. § 

A törvényjavaslat világossá teszi, hogy a környezetvédelem közös feladat, amelyben minden itt élő
személynek - korától is végzettségétől függetlenül - szerepe van. A környezettudatos gondolkodás
kialakítása nagyon hosszú folyamat. Ahhoz, hogy ez a folyamat megkezdődjön fel kell készíteni a
családokat, a gyermekeket arra, hogy életük során - lehetőségeik szerint - mindig azt a megoldást
válasszák, amelyik a környezetvédelem szempontjából a legelőnyösebb.

2. § 

A  törvényjavaslat  abból  indul  ki,  hogy  a  környezetvédelem  alapjául  szolgálhat  a  gazdaság
fejlődéséhez,  így  a  gazdasági  fejlődés  és  a  környezetvédelem nem állítható  szembe egymással.
Olyan  megoldásokat  kell  találni,  amelyek  ösztönzik  a  gazdaságot  a  környezetvédelem igényeit
figyelembe vevő intézkedések megtételére.

Bebizonyosodott a gyakorlatban, hogy a környezetvédelmi követelmények általában nem akadályai
a gazdasági versenyképességnek és a fejlődésnek. A piac már számos környezetvédelmi előírást
sikerrel  teljesített,  példák  erre  a  vízminőség  és  a  hulladékkezelés  területén  támasztott
követelmények. Ebben a két szektorban megfigyelhető a technológiák folyamatos fejlődése.

3. § 

A  törvényjavaslat  meghatározza  az  állami  támogatás  rendszerének  feladatait  A  magasabb
környezetvédelmi  szint  eléréséhez  a  különböző  pénzügyi  eszközök  lehetőséget  nyújtanak  az
innovatív  ökotechnológiák  megvalósításának  ösztönzéséhez.  [Európai  Gazdasági  és  Szociális
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Bizottság (2005/C 120/24) véleménye a környezetvédelemről, mint gazdasági lehetőségről.

4. § 

A törvényjavaslat  felépíti  azt  az igazgatási  rendszert,  amely ahhoz szükséges,  hogy hatékonnyá
váljon a környezetvédelem és a klímavédelem. Elsődleges célkitűzés az állami és önkormányzati
feladatok meghatározása, az ehhez szükséges stratégia elkészítése. A stratégia elkészítésében részt
vesznek az érintett civil szervezetek képviselői.

5. § 

A  törvényjavaslat  megteremti  annak  szervezeti  kereteit,  hogy  a  környezetvédelem  és  a
klímavédelem  ne  a  közigazgatás  kizárólagos  irányítása  és  ellenőrzése  alatt  álljon.  Ezekben  az
ügyekben szerepet kapnak az érdekelt országos civil szervezetek, a Magyar Tudományos Akadémia,
a helyi önkormányzatok érdekképviseleti szervezetei is a közigazgatás érintett szereplői mellett.

6. § 

Az  Országgyűlés  munkájának  fontos  része  a  környezetvédelem  és  a  klímavédelem.  A munka
jelentősége igényli,  hogy létrejöjjön egy ellenőrző szerv, amelynek az álláspontja nem kerülhető
meg.  A Nemzeti  Környezetvédelmi  és  Klímavédelmi  Tanács  minden  benyújtott  törvényjavaslat
esetén vizsgálja, hogy az abban foglaltak érintik-e a környezetvédelmet illetve a klímavédelmet.
Amennyiben igen akkor jogosult állást foglalni abban a kérdésben, hogy a törvényjavaslat megfelel
a környezet környezetvédelem és a klímavédelem szempontjainak

7. § 

Hatályba léptető rendelkezés.

8. § 

A  javaslat  meghatározza  azt  az  időpontot,  ameddig  a  Kormánynak  létre  kell  hoznia  a
Környezetvédelmi és Klímaügyi Minisztériumot.
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