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Tisztelt Miniszterelnök Úr! 

 

Az éghajlat és az élővilág válsága mára a magyarok mindennapjait érinti. Elég az idei nyáron hetekig 

tomboló hőhullámra és aszályra, a súlyos zivatarokra és a településeket elöntő árvizekre gondolnunk. A 

tudományos kutatások is egyértelműen jelzik: egyre gyakoribbá válnak a rendkívüli időjárási helyzetek, és 

egyre fogyatkoznak az emberiséget is fenntartó élővilág számára szükséges körülményeket biztosító 

természetes élőhelyek. A tét a civilizáció, és benne országunk fennmaradása. 

  

A klíma- és az ökológiai válság kezelésének ezért a magyar politikában is kiemelt szerep kell jusson. Az 

életünket alapjaiban kell megváltoztatnunk és ebben a politikának és különösen a mindenkori kormánynak 

óriási szerepe és felelőssége van. A kormánynak kell élére állni annak a folyamatnak, amelynek 

következtében újra megtanulunk a természettel összhangban létezni. Csak így óvhatjuk meg hazánk 

páratlan élővilágát. A lakosságot továbbá meg kell védeni, az embereknek támogatást kell nyújtani, hogy 

boldogulni tudjanak a fenntarthatatlan életmódunk által előidézett válsághelyzetben is. 

 

Kérjük, mint a jövő évi országos választáson induló miniszterelnök-jelölt, hozza nyilvánosságra 

zöld programját és küldje el nekünk 2021. augusztus 31-ig. 

 

Zöld programjában kérjük, tegye egyértelművé, kormányra kerülése esetén miként védené meg 

Magyarország lakosságát az egyre intenzívebbé váló rendkívüli időjárási viszonyoktól, milyen konkrét 

intézkedéseket hozna a tiszta levegőért, tiszta vízért, a tiszta talajért, valamint a tiszta energiákra, tiszta 

gazdaságra és tiszta mezőgazdálkodásra való átállásért, és hogy mit tenne érdemben élővilágunk 

megőrzéséért. 

 

Kérésünkkel megkeressük a 2022-es választáson induló minden miniszterelnök-jelöltet is. A hozzánk 

beérkezett programokat összesítjük, értékeljük, és az eredményeket nyilvánosságra hozzuk.  

 

Tájékoztatásul közöljük, hogy jelen levelünket a honlapunkon is elérhetővé tesszük. 

Budapest, 2021. július 28. 

Válaszát várjuk tisztelettel: 

 

 ………………………………… ………………………………… 
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