
Környezetvédelmi alapvetéseink:

- A Jobbik támogatja a Bizottság Green Deal költségvetési csomagját és elkötelezett az abban
kiemelt célok elérésében, a körkörös, kibocsátásmentes gazdaság kialakításában
- Kiemelt célunk, hogy a Fidesz által 2010-2014 közötti ciklusban leépített Környezetvédelmi
és Természetvédelmi minisztériumot létrehozzuk és az őt megillető jogköröket megkapja
- Kiemelt célunk a szétvert Környezetvédelmi felügyelőségek rendszerének helyreállítása és a
környezetvédelmi bírsági rendszer megerősítése, a környezettudatos gazdálkodás
népszerűsítése
- Kiemelt feladatunknak tartjuk a természetvédelmi értékeink és kincseink megőrzését a jövő
nemzedékek számára, ezért a természetvédelmi parkok és természet, illetve tájvédelmi
körzetek, a Natura 2000-es területek jogszabályi megerősítését, és fokozott védelmét
- Kiemelten támogatjuk a megújuló energiaforrások használatának terjesztését, ezen belül is a
lokális, pontforrások kiépítését, lásd lakóépületek szigetelése és napelemekkel felszerelése,
- Kiemelten támogatjuk a városok levegőjének megtisztítása érdekében a személyszállítással
foglalkozó állami és magánvállalkozások járműparkjának elektromos flottákra cserélését
- Kiemelten támogatjuk a korszerű fűtési-hűtési technológiák kiépítését szolgáló állami
kezdeményezéseket,
- Kiemelt figyelmet fordítunk a határokon átnyúló környezetszennyezésekre és környezetet
terhelő gazdasági tevékenységekre, nemzetközi és hazai jogi eszközökkel kívánunk az ilyen
tevékenységek ellen fellépni,
- Támogatjuk az Unió Energiabiztonsági stratégiájában foglalt célkitűzéseket és Európa
energiafüggetlenségét, az Unió felhasznált energiaforrásainak diverzifikálását
- Támogatjuk a Párizsi Klímaegyezményben vállalt nemzeti célkitűzések betartását
- Kiemelten támogatjuk a zöldgazdaságba és megújuló energiaforrásokba történő hazai és
nemzetközi beruházásokat hazánk területén,
- Kiemelt prioritásként kezeljük a karbonsemleges technológiákba történő beruházásokat, a
kibocsátásmentes technológiai kutatásokat és fejlesztéseket állami ösztönzők segítségével
támogatjuk, és az innovációt és a hozzá kötődő kutatással foglalkozó intézményeket
Magyarországra csábítjuk
- Kiemelten támogatjuk az épített örökségünk, hazai kultur-kincseink védelmét, a vidéki
turizmus fellendítését célzó építészeti örökségeink méltó módon történő megóvását és
fejlesztését
- Fontosnak tartjuk a városok rehabilitációját, a megszűnt és elhagyott ipari területek
rehabilitációját és ártalmatlanítását, a városok köztereinek zöldítését és a lakosság számára
élhető környezet kialakítását

Elvi nyilatkozatunk szerint:

Környezetünk védelme

A Jobbik, mint a magyar vidék felvirágoztatását célul tűző párt, szenvedélyesen elkötelezett a

magyar természetes és épített környezet védelme és nemzeti értékeink megőrzése iránt.

Környezetünk védelme, a klímavédelem és a fenntartható közösségek építése a magyar



családok számára politikánk minden területén megjelenik. Mindezt a Jobbik csakis a szabad

önkormányzatokkal, az államtól nem függő családokkal együttműködve képzeli el. A magyar

paraszti kultúra eredményeinek megőrzésével, a kisgazdaságok fenntartható modelljének

évszázados hagyományainak fenntartásával, az öko-és biogazdálkodás gazdaságos

működtetésével feltámaszthatónak tartjuk a magyar vidéket.

A Jobbik környezetvédelmi 5 pontja (korábban megjelent szakpolitikai csomag):

1. Környezetvédelmi szabályozás

Fontos, hogy az EU környezetvédelmi szabályozása biztonságos és egészséges

körülményeket biztosítson mind az emberek, mind pedig a természet számára. Támogatjuk az

elővigyázatosság irányelvének alkalmazását és támogatjuk az olyan szabályozást, amely

megvédi az embereket és a természeti környezetet a szennyezés, így: a rovarirtószerek, a

mikroműanyagok és a hormonháztartást megzavaró vegyi anyagok által okozott károktól.

2. Fenntartható mezőgazdaság

Támogatjuk a kisüzemi gazdálkodást (kis és közepes gazdaságok, családi gazdaságok), a

sokszínű mezőgazdasági termelést, a fenntartható mezőgazdaságot, az organikus

gazdálkodást, a genetikai erőforrások megőrzését, a hagyományos fajták és fajok fenntartását

és a rövid élelmiszer-ellátási lánc kialakítását.

3. Klímaváltozás

A fosszilis üzemanyagok előállítása helyett a megújuló, azaz a geotermikus, nap- és

szélenergia-források felhasználását támogatjuk. Az EU-s és a nemzeti finanszírozási

rendszerek keretében kiemelt támogatást kell biztosítanunk a megújuló energia felhasználási

lehetőségeinek kutatására és fejlesztésére.

4. Az EU jelenlegi költségvetési ciklusa



A társadalmi szervezetek által indított programok finanszírozásánál tekintetbe kell venni az

anyagi lehetőségeiket, és nagyobb arányú támogatást kell biztosítani számukra, mint úgy

általában a cégek beruházásaihoz. Különösen fontos ez Magyarországon, ahol a jelenlegi

kormány egyértelműen elhanyagolja a környezetvédelmet.

5. Környezetvédelmi politika

Az EU fejlődési irányának a fenntarthatóság felé kell fordulnia, a jelen és jövő generációk

érdekében egyensúlyt kell teremtenie a társadalmi, környezetvédelmi és gazdasági

szempontok között, miközben tiszteletben tartja az ökoszisztéma ellátóképességét is. Az

Európai Unió és a tagállamok vezetőinek és polgárainak felelősséget kell vállalniuk a

környezetünkért és a jövő generációk jólétéért!”


