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Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr,

A Greenpeace Magyarország minden bizonnyal hallott arról, hogy a hat ellenzéki párt közös
kormányzati programmal indul el a 2022-es választásnak, és az együttműködő pártok arra is
kötelezettséget vállaltak, hogy mind a kampány során, mind az esetleges győzelem esetén a
közösen megállapodott programot fogják képviselni. Mindez értelemszerűen vonatkozik a
zöld programra is. Ebből következően a Demokratikus Koalíció is azt a programot fogja
képviselni, amelyben a pártok megállapodnak. Az előválasztások győztesei, mind a
választókerületekben, mind a megválasztott miniszterelnök-jelölt az ellenzék közös
programjának képviseletét vállalta, és értelemszerűen így fogok eljárni magam is.
Ennek a közös programnak a részleteit itt találják.
A fentieket előre bocsátva, természetesen örömmel tájékoztatom a Demokratikus Koalíció
zöld hitvallásáról, amelyet a párt már jóval a megállapodás előtt kialakított, abban a
reményben, hogy munkájukat ez is elősegíti, annál is inkább, mert ebből megtudhatják, a
Demokratikus Koalíció milyen politikát képviselt a közös program kialakítása során, és milyen
elvek mentén folytat tárgyalásokat a jövőben is:
A Demokratikus Koalíció meggyőződése, hogy az emberiséget veszélyeztető fenyegetések
közül az egyik legsúlyosabb az emberi tevékenység következtében a szemünk előtt zajló
klímaváltozás. Minden politikai erőnek, függetlenül attól, hogy egyébként milyen ideológia
mentén alakítja politikáját, kötelessége, hogy

i.
ii.

a lakosságban is tudatosítsa ennek a veszélynek a jelenlétét és komolyságát, és
kormányra kerülve minden lehetséges intézkedést megtegyen annak érdekében,
hogy az emberi tevékenységnek a klímára gyakorolt hatását a lehető
legcsekélyebbre szorítsa vissza, és a polgárokat a klímaváltozás negatív
következményeitől megvédje.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a klímaváltozás az egész bolygóra kiterjedő veszély, amelyből
az következik, hogy - bár nemzetállami szinten is ezernyi a tennivaló - valós eredményt csak
a lehető legszélesebb nemzetközi együttműködéssel lehet elérni. Éppen ezért, amikor a
Demokratikus Koalíció az Európai Egyesült Államok létrehozatalát szorgalmazza, ennek egyik
fő oka, hogy az értelemszerűen globális klímaváltozás ellen is csak összeurópai szinten lehet
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eredménnyel fellépni. Meggyőződésünk az is, hogy a klímaváltozás elleni fellépés érdekében
feltétlenül szükséges az Európai Unió intézményeinek idevágó hatáskörét tovább erősíteni,
és a fenntarthatóság követelményét az unió és a tagállamok valamennyi belső és külső
politikájában érvényesíteni, és elősegíteni a globális törekvéseket.
A programmal kapcsolatos további munka során is azt a zöld szemléletet fogom képviselni,
amit a Demokratikus Koalíció Sokak Magyarországa programja, és Európa, maradunk!
európai parlamenti választási programja is képviselt.
Európai szinten arra törekszünk, hogy a klímaváltozás mérséklése, visszaszorítása az EU
gazdaság- és társadalom-politikájának kiemelt prioritása legyen. Innovatív közlekedéspolitikára,
a fosszilis energia erőteljes korlátozására, a szén-dioxid kibocsátás hatékony és tényleges
visszaszorítására van szükség.
A megújuló energiával kapcsolatos új beruházások Magyarországon is több hazai munkahelyet
képesek teremteni, mint a paksi atomerőmű bővítése. Azt kezdeményezzük ezért, hogy felhasználva a kohéziós politika és az RRF forrásait egyaránt - támogassa az Unió egymillió új
napelem, napkollektor és házi szélerőmű telepítését, illetve a magánlakások és lakóépületek
energetikai korszerűsítését Magyarországon. Ezek a programok nemcsak a klímaváltozás elleni
küzdelmet szolgálják, hanem az energiaszegénység enyhítésérhez is hozzájárulhatnak. Annak
érdekében, hogy a magyar lakosságnak ne legyen olyan rétege, amely anyagi lehetőségek híján
kimaradna ebből a programból, a lakások és lakóépületek energetikai korszerűsítéséhez nem lesz
szükség önerőre, azt teljes mértékben közpénzből, elsősorban EU-s forrásokból fogjuk
megvalósítani.

Szintén prioritásnak tartjuk a középületek energetikai felújítását, illetve - régi és új
épületeknél egyaránt - a megújuló forrásokra épülő energetikai rendszerek telepítését.
Ennek részeként kötelezővé tennénk, hogy új középület csak legalább 50%-ban megújuló
energiát használó energetikai rendszerrel épülhessen meg - és ezt az arányt fokozatosan
100%-ra emelnénk. Programot indítunk a középületek átalakítására, 10 év alatt
energiatakarékossá tesszük és megújuló energiára alakítjuk át a meglévő középületeket.
Leállítjuk a Balaton a Velencei tó és a Fertő partját felzabáló nagyberuházásokat,
törvényben garantáljuk a tópartok és folyópartok közösségi használatát.
Ezeknek a céloknak a teljesülésére szükséges az állami intézményi és a támogatási rendszer
átalakítása is. A Klímaügyi és Környezetvédelmi Minisztérium létrehozása, a zöld hatósági
rendszer újjáépítése mellett alapvető fontosságúnak tartjuk a kormány munkáját támogató
és ellenőrző, a civil szervezetek és a tudományt képviselő tagokból álló és erős
jogosítványokkal bíró egyeztetési fórumok létrehozását helyi, területi és országos szinten is.
Ennek keretében áttekintjük a különböző környezetvédelmi partnerségi egyeztető fórumok
- így pl. a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács - hatásköreit, munkáját, tagságát és
szervezetét. Megerősítjük továbbá a környezetvédelemi szempontok figyelembevételét a
jogalkotás és a kormányzati végrehajtó munka minden fázisában.
Az Európai Parlamentben is ezt a zöld és progresszív szemléletet képviseljük. Az előző
ciklustól kezdve teljes mértékben támogatjuk az Európai zöld megállapodást és annak
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célkitűzéseit. Az EU Klímatörvényről szóló szavazáskor azt támogattuk, hogy a 2030-as
kibocsátáscsökkentési cél 65% legyen, ugyanis a tudományos álláspont alapján erre van
szükség ahhoz, hogy elkerüljük a klímaváltozás katasztrofális következményeit. Célunk, hogy
a Méltányos Átállási Alapból ne lehessen finanszírozni új, földgázzal kapcsolatos projekteket.
A Demokratikus Koalíció ezt a támogatást kizárólag az átmenetet elősegítő technológiai,
edukációs, és szociális célokra fordítaná.
A környezetvédelmi szempontok érvényesítését a Közös Agrárpolitika következő időszakának
alakítása során is elsőrendű feladatnak tartjuk. Így amellett vagyunk, hogy a területalapú
támogatások igazságtalan, a nagybirtokokat favorizáló rendszerét minél nagyobb mértékben
váltsa fel egy a környezetbarát módon tevékenykedő családi gazdaságokra építő, a gazdák
fenntarthatósági törekvéseit kiemelten támogató, egyben szociálisan is igazságosabb
támogatási rendszer. Sajnáljuk, hogy - elsősorban a Tanács, illetve az EP jobboldali
frakciójának elutasító álláspontja következtében a „zöldítést” célzó törekvések jelentősen
sérülni látszanak. Törekvéseink ennek ellenére nem változtak, azokért kormányra kerülve is
kiállunk majd az európai fórumokon.
A zöldítés azért alapvető, mert a klímaváltozás a gazdákat is nagyon súlyosan érinti,
őket is meg akarjuk védeni. Hatékony fellépés híján a leromlott minőségű,
tápanyagszegény a talaj, az aszályok, a májusi fagyok és egyéb extrém időjárási
események miatt nemcsak a gazdák megélhetése, hanem az élelmiszerbiztonság is
veszélybe kerül. Éppen ezért a gazdákkal együtt, szövetségben szeretnénk fellépni a
klímaváltozás ellen, elismerve az erőfeszítéseiket. Továbbá Magyarországon a biológiai
sokféleség csökkenése elsősorban a földhasználati módok megváltoztatásával van
szoros összefüggésben. Éppen ezért teljes mértékben támogatjuk az EU Biodiverzitás
Stratégia célkitűzéseit (pl. az 50%-os növényvédőszer- és 20%-os
műtrágyahasználat-csökkentést, az ökológiai gazdálkodás területének 25%-ra növelését,
glifozát és a hozzá hasonló környezetkárosító szerek teljes betiltását, a szárazföldi
területek legalább 30%-ának védetté nyilvánítását).
Az élhetőbb városok kialakítása és a klímaváltozás hatásainak enyhítése érdekében
kiemelt figyelmet és forrásokat kell fordítani a városi zöldterületek (parkok, esőkertek,
zöld buszmegállók, zöld tetők, méhlegelők) kialakítására. Ezeket azonban nemcsak
létrehozni, hanem gondozni és védeni is kell, ezért a városi közparkoknak ex lege
védettséget kell élvezniük. Zöldmezős beruházások helyett leginkább a barnamezős
beruházásokat támogatjuk kül- és belterületen egyaránt.
A mobilitásban rejlő kibocsátáscsökkentési potenciált ki kell használni, ennek
érdekében okos településfejlesztéssel visszafogjuk a mobilitási igényeket. A közösségi
közlekedés fejlesztésével, az elektromos járművek támogatásával, és a
környezetszennyező járművek importjának visszaszorításával ösztönözzük a közlekedés
zöldebbé tételét.
Levelemhez csatolok egy kimutatást, amely a Demokratikus Koalíció és a többi párt európai
parlamenti képviselőinek a CAP-ra vonatkozó szavazásairól nyújt átfogó képet.
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