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Tisztelt Miniszterelnök Úr! 
  
Talán Ön is egyetért azzal, hogy a klímaváltozás nem a távoli, bizonytalan jövő: itt kopogtat az 
ajtónkon, a hatásait a bőrünkön tapasztaljuk sosem látott léptékű erdőtüzek, időjárási szélsőségek, 
példátlan drágulást hozó aszályok, hőhullámok, kiszáradó tavak, örökre eltűnő fenyőerdők és 
bükkösök formájában. Az utolsó óra utolsó másodperceiben vagyunk: amit elmulasztunk megtenni a 
védekezés érdekében, azzal helyrehozhatatlanul tönkretesszük a saját életünket és az utánunk 
következő generációk jövőjét. Köztudott, hogy Magyarország az Európai Unión belül a klímaváltozás 
negatív hatásainak leginkább kitett tagállamok közé tartozik, ami szintén amellett szól, hogy - saját jól 
felfogott érdekünkben - az Uniót gyorsabb cselekvésre, ne pedig még lassabb haladásra ösztönözzük. 
  
Az Országgyűlés nemrég törvényben vállalta, hogy Magyarország 2050-ig eléri a teljes 
klímasemlegességet: azt az állapotot, amelyben az üvegházhatású gázok még fennmaradó hazai 
kibocsátása, valamint az elnyelése egyensúlyba kerül. Ez elkerülhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a 
globális átlaghőmérséklet növekedése ne lépje túl a visszafordíthatatlanság határának tartott 1,5 
Celsius fokot. Ahhoz azonban, hogy ez valóban megtörténjen, és a hazánk által is ratifikált Párizsi 
Klímaegyezményben foglalt célok megvalósulhassanak, a következő évtizedben gyors ütemben kell 
csökkentenünk a kibocsátásunkat. Tudományos számítások szerint az egész EU-nak – benne 
Magyarországnak is – 2030-ra az 1990. évi szint közel egyharmadára kellene csökkentenie az 
üvegházhatású gázok kibocsátását. 
  
Bár holnap kezdődik az Európai Tanács ezt tárgyaló ülése, a magyar emberek a mai napig nem 
ismerhették meg a kormány álláspontját a klímacélok kérdésében. Nem tudjuk, hogy a kormány 
pontosan mit, milyen adatok és számítások alapján kialakított álláspontot fog képviselni, és újra sor 
kerül-e arra, hogy az önmagát „klímabajnoknak” kikiáltó Orbán-kormány ismét megvétózza a 
túlélésünket jelentő klímacélokat. Nem tudjuk, hogy figyelembe veszi-e a magyar társadalom elsöprő 
többségének véleményét, ami a klímakonzultáción is világossá vált: az emberek sokkal többet várnak 
a kormánytól a klímavédelem terén. 
  
Önök gyakran érvelnek azzal, hogy a gazdasági növekedést gátló, „irreális előírások” és "abszurd 
klímacélok" óriási kiadásokkal járnak, és hatalmas terheket rónak a magyar családokra. Fontos látni, 
hogy a cselekvés halogatása sokkal többe fog kerülni a magyar családoknak és a gazdaságnak, mint 
az azonnali és érdemi cselekvés. Emellett a zöld energia- és gazdasági fordulat, a bolygót fűtő gázok 
kibocsátásának jelentős visszafogása gazdasági és társadalmi érdek is. Számos döntés-előkészítő 
tanulmány és számítás kimutatta már, hogy a gazdaság fenntarthatóvá tétele jelentős 
munkahelyteremtéssel, energiahatékonyság-növekedéssel, a levegőminőség javulásával, az 
egészségügyi kiadások csökkenésével, a szélsőséges időjárás okozta károk és élelmiszerár-
emelkedések visszafogásával jár. 
  
A magyar kormány összes kiemelt témája, a rezsicsökkentés, a munkahelyteremtés, a 
családvédelem, a nemzeti szuverenitás, vagy éppen a menekültkérdés szempontjából is kulcskérdés 
a klímavédelem. A lakóházak energetikai korszerűsítésével jelentős mértékben és fenntarthatóan 
csökkenthetjük a családok rezsikiadásait és az energiafüggőséget, emellett több tízezer munkahelyet 
teremthetünk az építőiparban. Az energiarendszerünk és a gazdaság zöld fordulatával, 
megújulóenergia-termeléssel, energiahatékonysági programokkal, a körkörös gazdaság kiépítésével, 
a közösségi közlekedés fejlesztésével, fenntarthatóan gazdálkodó helyi termelők támogatásával, a 
vízgazdálkodással összefüggő infrastrukturális beruházásokkal és zöld turizmussal számos 
szektorban tudnánk válságálló munkahelyeket teremteni. A helyi gazdaság erősítése és az 
energiafüggőség csökkentése növelné a nemzetgazdaságunk és energiaellátásunk szuverenitását – 
ami papíron a kormány célja is. A klímakatasztrófa megelőzésével elkerülhetjük milliók 
klímamenekültté válását is: azt, hogy 2018-hoz képest 2030-ra 50 százalékkal nőjön a nemzetközi 
humanitárius segélyre szorulók száma a világban a fokozódó hőhullámok, erdőtüzek, aszályok, súlyos 
víz-és élelmiszerhiány és az erőforrásokért folytatott harc következtében. 
  
Az azonnali és érdemi cselekvésnek nincs alternatívája: a természettel ugyanis nem lehet alkudozni, 
nem lehet tőle haladékot kérni és azt mondani, egyezzünk ki a középútban. Minden tudományos tény, 
előrejelzés és cselekvési terv rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy cselekedjünk, már „csak” a politikai 



akarat hiányzik. A magyar kormánynak is meg kell értenie: nem egyes vállalatok, iparágak jövője és 
tulajdonosaik profitja a tét, hanem az, hogy a következő évtizedekben is adottak lesznek-e a bolygón 
az emberi élet feltételei. A cselekvés létkérdés. Ezért arra kérem Önt, hogy a holnap kezdődő uniós 
csúcson képviselje a magyar emberek érdekeit, és támogassa az Európai Parlament által 
megszavazott ambiciózus klímacélokat. 
  
Kérem, képviseljen minket! 
  
Üdvözlettel: 
  
Szél Bernadett 
országgyűlési képviselő 
 


