
Hívd ki a kormányzatot egy 
visszautasíthatatlan ajánlattal: 
A Te személyes „Klíma-alkud”

A globális éghajlati rendszert a katasztrofális, visszafordíthatatlan változás 
veszélye fenyegeti, mert túl sok energiát használunk, nem 
hatékony módon, és közben üvegházhatású gázokkal 
szennyezzük a légkört, amelyek felmelegítik a 
bolygót. 

Te személyesen is tehetsz az éghajlatváltozás 
ellen, kisebb életmódbeli változtatásokkal.  
Azonban a legnagyobb egyéni erőfeszítés sem 
elég, hacsak a kormányok nem veszik ki komolyan 
a részüket, és nem foglalkoznak érdemben a 
kibocsátásokkal. 

Kösd meg még ma éghajlatvédelmi 
alkudat! 
Ha éppen egy utcai akciónkon 
olvasod e sorokat, csatlakozz 
az akcióhoz! Írd alkudat az 
akciócsapatunk által adott 
szövegbuborékba. Ezt kezedben 
tartva lefotózunk, amelyet 
berakunk az Európa-szerte 
gyűjtött, az éghajlatváltozás 
ellen aktívan tevő emberek 
fotógalériájába (www.mtvsz.
hu, valamint www.foeeurope.
org/climatedeal).  Ha netán 

lemaradnál utcai 
akcióinkról, 
egyszerűen 

csatlakozhatsz a kampányhoz a 
weboldalon! 
Novemberben a kormányok tárgyalni 
fognak az éghajlatvédelem jövőbeli 
lépéseiről. Ott és akkor szembesítjük 
őket egy óriási fotókiállítással, amelyen 
emberek ezrei – köztük Te is – azonnali 
és hathatós cselekvést követelnek. 
Az installáció emlékezteti majd a 
politikusokat arra, mit vár tőlük a világ: 
küzdjenek az éghajlatváltozás ellen !

Mi a Klíma-alku?
Vállalsz valamit, amit Te, személyesen 
meg tudsz tenni az éghajlat 
védelméért  - és hogy cserébe mit 
vársz a kormánytól, mit tegyen 
az éghajlatváltozás  megfékezése 
érdekében. 
Felajánlásodat bármelyik utcai 
akciónkon (info: www.mtvsz.hu), a 
honlapunkon vagy az alábbi postai 
válaszlapon is megteheted. 
Az éghajlatváltozás ellen küzdeni kész 
emberek ezrei klíma-ajánlatát a Tiéddel 
együtt elküldjük a kormányzatnak egy 
óriási fotógaléria formájában!

Név:

Postacím:

Irányítószám:

E-mail:

A klíma akcióról, eredményeiről kérek 
további tájékoztatást:

 igen  nem

Bélyeg 
helye

Magyar Természetvédők 
Szövetsége 
(MTVSZ)

Budapest
Üllői út 91/B., III.21.
1091

www.mtvsz.hu - www.foeeurope.org/climatedeal

Mit ajánlhatsz fel:

1. Ha lehetséges, megújuló 
energiaforrásból fedezd 
energiaszükségletedet 
(nap, szél, biomassza).

2. Energiatakarékos izzókkal 
világíts otthon. 

3.  Kapcsold ki teljesen a TV-t 
és más elektromos ké- 
szülékedet. A készenléti, 
stand-by funkció a bekap-
csolt állapotban fogyasztott 
energia 15%-át elviszi. 

4. Tömegközlekedj, vagy menj 
biciklivel. Vonattal menj a re-
pülő helyett, ahol csak lehet. 

5. Vásárolj helyi termesztésű, 
szezonális élelmiszert, 
ezzel csökkentve a szállítá-
si költségeket és az üveg-
házgáz-kibocsátásokat.

Amit a kormánytól 
kérhetsz:

1. A lakások jobb hőszigetelé-
sére dolgozzon ki ösztönző 
programokat (pl. a Nemzeti 
Energiatakarékossági 
Programot elegendő költ-
ségvetéssel, rendszeresen 
hirdesse meg) és állítson fel 
hatékonysági szabványokat 
az elektromos termékekre. 

2. Segítse elő a megújuló ener-
giákba való nagy befekteté-
seket, hatékony támogatási 
mechanizmusokon keresztül. 

3. Szorítsa rá az autógyártókat, 
hogy energiahatékonyabb autó-
kat gyártsanak. Dolgozzon ki 
ösztönző programokat, amelyek 
a teherszállítást az utak helyett a 
vasútra helyezik át. 

4. Az állami bankok ne adja-
nak pénzt „piszkos ener-
gia-projektekre”, mint az 
olaj- és gázvezetékek. 

5. Biztosítsa, hogy Európa 
felhagy a veszélyes atom-
energia használatával. A 
megújuló energiaforrások 
összességében olcsóbbak 
és biztonságosabbak.
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ez legyen!



Az éghajlatváltozás a legnagyobb fenyegetés, 
amivel bolygónk szembenéz. A szén, az olaj és a 
gáz elégetése, valamint az intenzív, nagyüzemi 
mezőgazdaság és az erdők tarra vágása az 
üvegházhatású gázok (szén-dioxid, metán, nitrogén-
oxidok stb.) légköri felhalmozódását okozza, s ennek 
következtében bolygónk felmelegszik. 

Ha a  Föld átlagos hőmérséklete megnő, azzal 
együtt növekszik a szélsőséges időjárási 
események, mint az áradások, özönvízszerű 
viharok, hőhullámok, földcsuszamlások, aszályok 
intenzitása és gyakorisága. Az ENSZ Egészségügyi 
Világszervezetének jelentése szerint évente 150 ezer 
ember hal meg az éghajlatváltozás következtében. 
Mindez elsősorban a fejlődő országokat sújtja, de ma 
már Európa is sokat szenved ezektől a folyamatoktól. 
A 2003-as hőhullám vagy a közép-európai árvizek 
néhány évtizeden belül mindennapossá válhatnak. 

Ismerjük, hogy mit kell tennünk a válság 
megakadályozásáért: jelentős mértékben 
csökkentenünk kell az üvegházhatású gázok 
kibocsátását; az energiát inkább a nap, a szél és a 
biomassza felhasználásával, és nem a szén, olaj vagy 
gáz elégetésével kell előállítanunk; hatékonyabban 
kell megtermelni és felhasználni az energiát. 

Segíts a globális éghajlat-védelemben! 
Tedd meg most személyes 
ajánlatodat a kormánynak! 

1. Ragassz fotót magadról e 
válaszlapra. (Vagy e-mailen 
is küldhetsz magadról képet a 
klimaalku@mtvsz.hu-ra)

2. Írd be az alkudat a 
szövegbuborékba. A túloldalon 
néhány ötletet találsz ehhez! 

3. Töltsd ki az adataidat és küldd 
el a Magyar Természetvédők 
Szövetsége címére a perforáció 
mentén leválasztott 
válaszlapot!

Állampolgárok alkuja az éghajlatváltozás ellen
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S Az éghajlatváltozás valóság!

Az adatokat kizárólag a 
kampány céljaira használjuk 
fel, harmadik félnek nem 
adjuk tovább.

Hogyan tedd meg a klíma-ajánlatodat:

Csak 
energiatakarékos 

termékeket veszek -  

legyen több ilyen áru!

www.mtvsz.hu


