
Legyen klímatörvényünk 2010-re!

A Magyar Természetvédők Szövetségének felhívása a magyar 
társadalomhoz

A Magyar Természetvédők Szövetsége elkötelezett híve egy olyan világnak, 
amelyben békében élünk egymással és éltető környezetünkkel, a természettel. 
Meggyőződésünk, hogy ez a harmónia az alapja annak, hogy megszűnjenek azok a 
társadalmi és környezeti problémák, amelyekkel nap, mint nap találkozunk.

A társadalmainkat átszövő problémák közös rendszerben léteznek, egy közös okból 
erednek, az éghajlatváltozás csak egy ezek közül. Szinte mindegy, hogy melyik 
probléma felől közelítünk a megoldáshoz, a kiutak megtalálásához ugyanazokat az
állomásokat kell bejárnunk.

A Magyar Természetvédők Szövetsége egy klímatörvény javaslat elkészítésével 
szeretne kiutat mutatni, amihez a magyar társadalom együttgondolkodását és 
együttműködését kéri.

Miért van szükség a társadalmi összefogásra a klímatörvény érdekében?

Már megszoktuk(?), hogy a törvényeket tőlünk távol fogalmazzák és fogadják el, és 
hogy a társadalom java nem érti, nem ismeri a törvényeket, és ezért rá lehet fogni, 
hogy vonakodik azok végrehajtásáról. Szeretnénk ezt elkerülni! Szeretnénk, ha új 
törvénykezési gyakorlat születne, a társadalom maga kezdeményezné és alakítaná a 
törvényeket, úgy, hogy azokkal egyetértsen és azokat végre is hajtsa. 

Már megszoktuk(?), hogy politikusaink változásokat sürgetnek, áldozatokat kérnek a 
társadalomtól, de az egymásnak feszülő politikai akaratok miatt soha sem születnek 
meg a szükséges változások, csak az áldozatok maradnak. Ebben a versengésben 
csak a társadalom az, aki egyetértést kereshet és találhat tagjai között. 

Nap, mint nap szembesülünk az éghajlatváltozás fenyegetésével, de ezen kívül 
minden megy azon az úton, amely eddig is a problémát okozta. Nem akarunk, de ha 
akarnánk, akkor sem tudnánk kellő mértékben változtatni életmódunkon, fogyasztói 
szokásainkon, mert kész és tagadhatatlan recepteket kapunk életünk folytatásához. 
Hiányoznak azok az eszközök, amelyek ösztönöznék a környezettudatos 
életmódot, és lehetőséget kínálnának annak megélésére.

Bizonyítsuk be, hogy érett a magyar társadalom saját ügyeinek intézésére, 
képes a problémákat időben felismerni és megelőzni!
Kényszerítsük ki a politikai erőkből, hogy a Magyar Országgyűlés 2010-re 
fogadjon el egy klímatörvényt, amely biztosítja, hogy egyszerűbben 
válthassunk környezetbarát életmódra és a gazdaság hatékonysága is javuljon.



Mit tegyünk másként? 

A hivatalos álláspontok az üvegházhatást okozó gázok fokozódó kibocsátását és 
légkörben való felhalmozódását teszik felelőssé az éghajlatváltozásért. A megoldást 
abban látják, ha a legnagyobb kibocsátók csökkentik üvegházgáz kibocsátásukat. 

A mi álláspontunk eltérő! Logikusan gondolkodva a kibocsátások a különböző 
termelési folyamatokba bevitt fosszilis (olaj, gáz, szén) erőforrásokból 
származnak, és ezért nem a végponton kell kibocsátás csökkentési célokat 
meghatározni, hanem a bevitel oldalán. Miközben világszerte erőfeszítések 
születnek az üvegházgázok kibocsátásának csökkentésére, eközben napról 
napra nő a felhasznált fosszilis tüzelőanyag mennyisége. 

Az intézkedésre nemcsak azért van szükség, mert csökkenteni kellene az 
üvegházgázok kibocsátását, hanem azért is, mert hazánk nagymértékben függ a 
külföldről beszerzett olajtól és gáztól. A földgáz 82%-át, az olaj 86%-át, a szén 40%-
át importáljuk. Ez a helyzet biztonsági szempontból elfogadhatatlan, a hazai 
fogyasztó teljesen védtelen az állandó energia-áremelkedéstől. A veszélyt csak 
fokozza az a tény, hogy hazai készleteink gáz esetében 9, olaj esetében 3 év 
fogyasztását lennének képesek fedezni. 

Ezért a Magyar Természetvédők Szövetsége törvénybe foglalná, hogy éves 
ütemezés szerint csökkenteni kell hazánkban a fosszilis tüzelőanyagok 
felhasználását! Javaslatunk szerint 2012-től évi átlag 1%-kal kell csökkenteni a 
fosszilis energia felhasználását.

Ugyanakkor jogosan merül fel az a kérdés, hogy ha csökkentjük a fosszilis 
energiahordozók felhasználását, akkor miből elégíthetjük ki energiaigényeinket?

A válasz kétféle utat jelöl ki. Egyrészt rengeteg energiát elpocsékolunk, mert 
fölöslegesen vagy alacsony hatékonysággal használjuk fel, másrészt energiát 
megújuló erőforrásokból is előállíthatunk.

Ezért a Magyar Természetvédők Szövetsége törvénybe iktatná, hogy évente 
ütemezett módon helyettesíteni kell a fosszilis energiahordozókat megújuló 
erőforrásokkal (nap-, szél- és geotermikus energia), illetve növelni kell az 
energiafelhasználás hatékonyságát. 

Mindez hogyan valósítható meg?

Olyan eszközökre van szükség, amelyek a termelés és fogyasztás egész 
rendszerében képesek elérni, hogy annak energiafelhasználása csökkenjen. Az 
energiacsökkentési célokat egy ún. energiakvóta rendszerrel látjuk 
megvalósíthatónak. Ez azt jelentené, hogy az évente megadott energiafogyasztás 
csökkentési céloknak megfelelő mennyiségű energiafogyasztási jogot 
osztanánk szét a termelők és fogyasztók között.



Azok, akik képesek lennének megtakarításokra, az aktuális fogyasztásuk feletti 
fogyasztási jogot eladhatnák azoknak, akik képtelenek a takarékoskodásra, vagy 
éppen növelni kívánják fogyasztásukat. A rendszer alkalmat ad a szociális 
igazságosság és a termelők, fogyasztók környezeti tudatosságának javítására is. 

Vajon egy ilyen rendszer kíván-e áldozatokat a társadalomtól? Igen, 
tagadhatatlanul! Ezért a Magyar Természetvédők Szövetsége törvénybe iktatná 
egy visszatérülő alap létrehozását.

A visszatérülő alap lényege, hogy a társadalom minden szereplőjének felkínálja a 
lehetőséget az energiatakarékossággal, hatékonysággal és megújuló kapacitásokkal 
kapcsolatos beruházások finanszírozására. Az alap kamatmentes, teljes körű 
pénzügyi támogatást adna a fenti beruházásokhoz. Az alapba történő visszafizetést 
a megtakarítások garantálnák, az alap forrását pedig az energiakvóták eladása 
biztosíthatná. 

A Magyar Természetvédők Szövetségének várakozásai szerint a rendszer jelentősen 
élénkítené a gazdaságot. A lakosságnak ill. az intézményeknek nyújtandó pénzügyi 
források keresletet teremtenének az energia megtakarítással és alternatív 
energiatermeléssel kapcsolatos beruházások iránt, a kereslet pedig élénkítené a kis 
és közepes vállalkozások ez irányú tevékenységét. Felpezsdülne az ezzel 
kapcsolatos műszaki alkotói tevékenység, nőne az innovációs kedv. Miközben 
élénkülne a gazdaság, jól járna a lakosság, mert csökkenthetné energia kiadásait, 
eközben lassan megszabadulnánk a külső függőségünktől és számos nyomasztó 
környezeti problémától. 

És ami a legfontosabb: az emberek érzékelnék, hogy a természet erőforrásai nem 
ingyenesek, meg kell őket becsülni. Lassan megváltoztatnák nézeteiket, értékeiket, 
és megbecsülnék éltető környezetüket: a természetet!

Aláírásával mondjon igent a változtatásokra, egy biztonságos 
jövőre!


