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Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke
1357 Budapest, Pf. 6.
Tárgy: A Greenpeace nyílt levele Orbán Viktornak a klímavédelemről
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Örömmel vettük múlt heti bejelentését, hogy Magyarország Kormánya foglalkozni kíván a
környezetvédelemmel és a klímaválsággal. A Greenpeace itthon 2007 óta kéri a mindenkori magyar
kormányt érdemi klímavédelmi intézkedések bevezetésére. A 2019 őszén útjára indított
aláírásgyűjtési kezdeményezésünkben1 akadémikusokkal, kutatókkal, elismert művészekkel és több
tízezer magyar emberrel együtt kifejezetten azt kérjük a jelenlegi kormánytól, hogy álljon a
klímavédelmi harc élére. A szennyező iparágak megadóztatásával, és a tiszta energia támogatásával
egy új korszak kezdődhetne hazánkban, mellyel Magyarország valóban klímabajnokká válhatna
Európában.
Miniszterelnök Úr szavai ezt lehetővé is tennék, amennyiben azokat mihamarabbi konkrét
intézkedések is követik az alábbi területeken:
Megújuló energiatermelés: Üdvözöljük, hogy a kormány előnyben részesítené az energiatermelés
decentralizációját – várjuk, hogy ehhez mihamarabb támogatási rendszerek is elérhetővé váljanak.
Annak érdekében, hogy mindez a kibocsátáscsökkentési célokkal is összhangban legyen és a
megújulók mindenki számára elérhetőkké váljanak, a kormánynak lakossági megújulóenergiatámogatási programokat is indítania kell. A diverzifikáció jegyében pedig a napenergia mellett a
kormánynak lehetővé kell tennie, hogy Magyarországon újra épülhessenek szélerőművek is. Ezt a
lépést a magyarok 88%-a2 támogatná a Greenpeace legfrissebb közvélemény-kutatása alapján.
Energiahatékonyság: Örömmel fogadtuk azt is, hogy a kormány prioritásként kezelné az
energiahatékonyságot. Ahhoz azonban, hogy köz- és magánépületek esetében egyaránt érdemben
tudjunk megtakarítani energiát, és a feleslegesen használt energia árát ne az emberek fizessék, a
kormánynak hosszútávú, kiszámítható támogatási programokat kell indítania. A lakosság 89%-a3
ebben a kérdésben is egyértelműen intézkedést vár a kormánytól.
Mátrai Erőmű: Az ország szén-dioxid-kibocsátásának legalább 10%-áért felelős Mátrai Erőmű
leállításával nem lehet 2030-ig várni, a klímagyilkos erőművet legkésőbb 2025 végével be kell zárni.
A legfrissebb közvélemény-kutatásunk szerint a magyar lakosság túlnyomó többsége is egyetért
ezzel4. Az erőmű jelenlegi dolgozóiról zöld munkahelyek teremtésével kell gondoskodni – erre több,
mint 5 év áll rendelkezésre.
Közlekedés: Sajnálatos, hogy a közlekedés terén továbbra is folyamatosan emelkednek hazánk
kibocsátásai, míg a lakosság túlnyomó része5 támogatja az egészség- és klímavédelmi szempontból
egyaránt káros szennyező járművek korlátozását. Ezzel párhuzamosan a kormánynak megfelelő
mennyiségű forrást kell biztosítania az alternatív közlekedési módok, különösen a közösségi
közlekedés fejlesztésére.
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Alkalmazkodás: Örülünk, hogy a kormány felismerte: nem csak a kibocsátásokat kell csökkenteni,
de a klímaváltozás miatt megváltozott körülményekhez való alkalmazkodásra is szükség van. E téren
a konkrét terveknek ki kell térnie többek között a mezőgazdaság, a vízgazdálkodás és a települések
átalakítására, az erdeink és egyéb természetes élőhelyek védelmére, illetve a közösségeink
tájékoztatására és felkészítésére. Ennek része kell legyen a vidéket megtartó, az élővilágot megóvó,
egészséges élelmiszereket termesztő ökológiai mezőgazdálkodás támogatása – ezt a lakosság
mintegy 90%-a6 várja a kormánytól.
Szennyezett területek megtisztítása: Üdvözöljük, hogy az illegális hulladéklerakókat felszámolná a
kormány, de továbbra is hiányoljuk a hulladék keletkezésének megelőzésére vonatkozó
intézkedéseket. Az egyszer használatos műanyag szatyrok betiltását már több mint 230 ezren várják
a magyar kormánytól7. Az élővilág és a lakosság egészségének védelmében feltétlenül szükség van
továbbá a veszélyes anyagokkal szennyezett területek8 megtisztítására is.
Teherviselés: Egyetértünk a kormánnyal abban is, hogy nem szabad, hogy egyedül az
állampolgárok állják a tiszta energiára, tiszta közlekedésre, valamint az élővilágnak védelmet biztosító
rendszerekre való átállás költségeit. A környezetvédelmi adóknak és a környezeti felelősségvállalás
elvének, ezen belül is a szennyező fizet elvének bevezetését és következetes alkalmazását a
Greenpeace évek óta követeli.
Környezetvédelmi intézményrendszer: Végezetül felhívnánk figyelmét, hogy a kormány klíma- és
környezetvédelmi céljait hitelessé tenné, a célok megvalósítását pedig nagymértékben szolgálná, ha
a kormány ismét önálló Környezet- és Természetvédelmi Minisztériumot állítana föl, valamint
helyreállítaná a természet- és környezetvédelmi hatósági rendszer önállóságát.
Tisztelt Miniszterelnök Úr, egészségünk, biztonságunk, gyermekeink jövője a tét. Csak úgy van
esélyünk szembeszállni a klíma és környezeti válsággal, ha a kormány a klímavédelmi munka élére
áll. Várjuk az ehhez szükséges konkrét intézkedéseket.

Budapest, 2020. január 15.

Üdvözlettel,

Mező János Bálint
ügyvezető igazgató
Greenpeace Magyarország
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