
 

 

A 2020 áprilisában, az 50. Föld Napja alkalmából alapított Green Policy Center szakmai 

műhely a 2050-es klímasemlegesség eléréséhez vezető útról minél szélesebb körű társadalmi 

párbeszédet kíván kezdeményezni. Meggyőződésünk szerint a jelenkor környezeti 

problémáinak legmélyebb, valódi oka az ember és természet közötti harmónia felbomlása, 

amelynek mielőbbi helyreállítása nélkül nincs esélyünk a kedvezőtlen folyamatok eredményes 

kezelésére. E nélkül csak felszínes és legfeljebb átmeneti megoldásokat találhatunk. A valódi 

változás tehát nem a külső körülményekben, hanem hozzáállásunkban kell, hogy megtörténjen. 

Szakmai műhelyünk alapvetően ennek előmozdításán munkálkodik, ugyanakkor szólni kíván 

konkrét aktuális ügyekről is, hiszen egy-egy helyes szakpolitikai intézkedés eredménye is 

visszahathat hozzáállásunkra, így a két folyamat egymást erősítheti. 

 

 

Közhely, de igaz, hogy az emberi eredetű tevékenységek által jelentősen felgyorsított 

éghajlatváltozás globális probléma, amire csak globális cselekvéssel adható valóban 

eredményes válasz. Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy a globális válasz nemzetállami (vagy 

legfeljebb regionális, lásd Európai Unió) válaszok összességének eredménye. Az egyes 

nemzeti klímapolitikák meghatározó jelentőségűek, persze eltérő mértékben, hiszen a 

problémához nagyon eltérő egyes országok, régiók hozzájárulása - más és más kulcsterületekre 

kell összpontosítania a nagy kibocsátóknak és a kisebb, a klímaváltozás negatív hatásait inkább 

elszenvedő, mint kiváltó államoknak. A hathatós nemzetállami válasz megtalálása érdekében 

szerencsére Magyarországon is egyre több szó esik az éghajlatváltozásról és ezen belül a 

magyar klímapolitikáról. Ezek a viták azonban elsősorban a belföldi dimenzióról szólnak, 

nagyrészt EU-s és globális kontextus nélküliek és sokszor az aktuális pártpolitikai érdekek 

határozzák meg őket, semmint a magyar stratégiai érdekek. Az eredményes és hatékony magyar 

klímapolitika kialakítása szempontjából fontos mérföldkövet jelent az Országgyűlés által 2020 

júniusában elfogadott XLIV. törvény a klímavédelemről. Ez a törvény a Párizsi 

Megállapodással és a nemzetközi tudományos konszenzussal összhangban egyértelműen 

kijelölte a magyar klímapolitika hosszú távú céljaként a 2050-es klímasemlegesség elérését. 

Ez világszinten is jelentős, hiszen összesen hat másik ország fogadott el törvényi szinten 

hasonlót. A klímasemlegességi cél új kontextusba helyez minden jelenlegi és későbbi 

erőfeszítést, hiszen mindent annak fényében lehet és kell is vizsgálni. Az oda vezető út óriási 

erőfeszítéseket kíván a társadalom és a gazdaság valamennyi szereplője részéről, ráadásul 

önmagában sajnos nem is oldja meg az éghajlatváltozás problémáját. Ugyanakkor számos 

fontos döntést már ma meg kell hozni, hogy egyáltalán esélyünk maradjon elérni azt. Így, 

kiindulva a legelső állításból, akkor járunk el a leghelyesebben, ha a magyar klímapolitikát 

kontextusban, mégpedig globális kontextusban határozzuk meg és alakítjuk folyamatosan. Az 

alábbiakban ebből a stratégiai nézőpontból teszünk egy vitaindítónak szánt kísérletet arra, hogy 

kijelöljünk pár sarokpontot, amelyeket alkalmazva eredményesebben vághatunk neki ennek a 

nehéz, de egyben izgalmas kihívást jelentő útnak.  
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A 2017-es ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményének éves Konferenciáján (UNFCCC 

COP23) a Fiji Elnökség három irányítókérdést intézett a résztvevőkhöz, amelyek alapján 

zajlottak a tárgyalások: Hol állunk most? Hova akarunk eljutni? Hogyan jutunk el oda? Az 

alábbi három részes sorozatban e három kérdés mentén tárgyaljuk a magyar klímapolitikával 

kapcsolatos kérdéseket, az első részben a „Hol állunk most?” kérdésre válaszolva. 

 

 

1) Mi tehát az alaphelyzet? Először is rögzítendő, hogy a klímasemlegességi célt, vagyis az 

üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának és elnyelésének egyensúlyi állapotát az IPCC 

2018-as jelentése szerint globálisan kell elérni 2050-ig ahhoz, hogy a Párizsi Megállapodás ún. 

hőmérsékleti céljai1 tarthatóak legyenek és ezáltal az éghajlatváltozás legsúlyosabb negatív 

következményeit elkerülhessük. Tudnivaló, hogy Magyarország a világ ÜHG kibocsátásainak 

kb. 0,1%-át adja, de a teljes Európai Unió is „csupán” kb. 9%-ért felelős. Nota bene 

Magyarország kibocsátásai az EU kibocsátásaink kb. 1,6%-át teszik ki, ami mind arányaiban2 

mind az 1990-es nemzetközileg használt bázisévhez képesti csökkentést alapul véve3 is 

kedvező mutató. Ugyanakkor a mostani brutális mértékű és még mindig emelkedő trendet 

mutató globális kibocsátás radikális, messze több, mint az EU 9%-os részét kitevő 

csökkentésére van szükség a globális klímasemlegesség eléréshez. Ez azt jelenti, hogy 

Magyarország vagy az Európai Unió klímasemlegessé válása szükséges, de egyáltalán nem 

elégséges az érdemi változásokhoz. Ebből az következik, hogy Magyarország messzemenőkig 

abban érdekelt, hogy minél több (elsősorban nagy kibocsátó) ország is mihamarabb jelentősen 

fokozza ezirányú törekvéseit. Ezt a célt pedig aktív külpolitikával lehetséges és egyben 

szükséges is előmozdítani, vagyis elemi érdekünk a klímadiplomáciai tevékenységünk 

erősítése és egyenlő súllyal kezelése a belföldi klímapolitikával.  

 

A klímadiplomácia tevékenység tág értelemben értendő, beletartozik a konkrét, kölcsönös 

ÜHG-kibocsátás-csökkentési vállalásokról szóló tárgyalásoktól kezdve a kereskedelmi 

kapcsolatok újragondolásán át egymás tevékenységeinek kölcsönös előmozdításáig számos 

tevékenység. Látni kell ugyanis, hogy nem beszélhetünk hatékony klímapolitikáról, azt 

támogató (kül)kereskedelempolitika nélkül, ami a külgazdasági kapcsolatok alapja. 

Sajnos számos példáját látjuk annak, hogy ez a két terület hogyan szolgál éppen ellentétes 

célokat (lásd a szabadkereskedelmi megállapodásokat). Ez így biztosan nem folytatható, ha 

komolyan gondoljuk a globális klímasemlegesség elérését. Ehhez szorosan kapcsolódó tény, 

hogy a nemzeti ÜHG-kibocsátásokat hivatalosan területi alapon és nem fogyasztási alapon 

tartják nyilván. Ez azt jelenti, hogy csak az az ÜHG-kibocsátás jelenik meg egy ország ún. 

ÜHG leltárjában, ami az adott ország területén keletkezett és nem veszi figyelembe azon 

kibocsátásokat, amelyeket az adott ország fogyasztásai eredményeznek, de egy másik ország 

területén okoztak kibocsátást. Többek között ezért is fordulhat elő, hogy az EU területén úgy 

csökken az ÜHG-kibocsátás, hogy közben nő a fogyasztás. Például egy kimutatás szerint, az 

Egyesült Királyságban a területi és a fogyasztás alapú kibocsátások közötti különbség több 

 
1 A 2oC, de lehetőleg 1,5oC globális átlaghőmérséklet emelkedés alatt maradás az iparosodás előtti szinthez 

képest 
2 A magyar népesség az EU népességének kb. 2%-a. 
3 A kb. 33%-os csökkentés a 8. legjobb érték az EU 27 tagállama közül, megelőzve például Dániát és 

Németországot is. Forrás: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/1180.pdf  
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https://cop23.com.fj/
https://cop23.com.fj/talanoa-dialogue/
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_SPM_version_report_LR.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_SPM_version_report_LR.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/882939/Consumption_emissions_March_20_v9.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/882939/Consumption_emissions_March_20_v9.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/1180.pdf


 

mint 200 millió tonna az utóbbi javára. Ezek mögött a „kozmetikázott” adatok mögött a 

nehézipari és egyéb ÜHG kibocsátás-intenzív gyártásnak a harmadik világba történő 

kihelyezése, majd az ott előállított termékek visszaimportálása áll. Ezekben a „gyártó” 

országokban értelemszerűen meg is figyelhető az ÜHG-kibocsátások ezzel arányos 

növekedése. Tehát ha reálisabb képet akarunk kapni és érdemi eredményeket szeretnénk 

elérni, akkor a fogyasztási alapú ÜHG-kibocsátásokat (is) figyelnünk, és támogató 

kereskedelempolitikával csökkentenünk kell. 

 

A komolyan vett klímadiplomácia egyéb lehetőségeket is tartogat. Ismert, hogy a Párizsi 

Megállapodás keretében az egyes országok által tett vállalások megvalósítása óriási mértékű 

beruházási és fejlesztési igényeket generált. Ezen igények kielégítésére rendelkezésre álló, 

vagy kiépítendő kapacitások és tudás exportja Magyarország elemi érdeke. Felismerve az 

éghajlatváltozás globális természetéből és Magyarország szerepéből fakadó aktív „zöld” 

külpolitika iránti igényt, szükség lenne egy magyar klímadiplomáciai főképviselő 

kijelölésére, aki összefogna és előmozdítana minden, a magyar klímapolitika stratégiai 

céljából fakadó külföldre irányuló erőfeszítést és aktívan tenne azért, hogy 

Magyarország, építve a meglévő zölddiplomáciai hagyományaira,4 hozzájáruljon a 

számunkra is alapvető globális klímasemlegesség eléréséhez. Ez a lépés a példamutató 

belföldi cselekvések talaján állva egyben elő is mozdíthatná, hogy Magyarország egy ma 

még betöltetlen közép-európai regionális zöld központ szerepre is alkalmassá váljon, 

amely jelentős mértékű „zöld” befektetést és munkahelyet is vonzhatna hazánkba. Ennek 

első jelei már látszanak a Kormány által felállított Nyugat-Balkáni Zöld Központ 

elindulásában, amelynek széleskörű kibővítése lenne indokolt, egymást támogatva a 

klímadiplomáciai főképviselő tevékenységével. 

 

2) A másik lényeges kiindulópont a magyar ÜHG-kibocsátások összetétele, trendjei és az ebből 

adódó legfontosabb beavatkozási pontok megtalálása. A priorizálás még akkor is fontos, ha 

tudjuk, hogy a klímasemlegesség elérése idővel minden szektorban jelentős beavatkozásokat 

igényel. Mielőtt ezeket beazonosítjuk, fontos leszögezni, hogy a klímaváltozás már 

elkerülhetetlen hatásaihoz való alkalmazkodás szempontjai és igényei végig meg kell, hogy 

határozzák a kibocsátások csökkentésére irányuló erőfeszítéseket. Két beavatkozás közül azt 

kell választani, ami egyben alkalmazkodási szempontból is kedvezőbb. Szintén előfeltétel, 

hogy a klímapolitikának illeszkednie kell a fenntartható fejlődési célok megvalósítására 

irányuló erőfeszítésekkel, amelyek egy hosszú távon is jól élhető, ellenálló Magyarország 

elérését szolgálják. Fontosságuk ellenére a magyar kibocsátások összetételéről és trendjeiről 

általában mégsem esik sok szó a közbeszédben. Ez részben talán annak is köszönhető, hogy az 

erről szóló, egyébként évente frissülő és meglehetősen terjedelmes ún. Nemzeti Leltárjelentés 

csak angolul érhető el az ENSZ erre szolgáló honlapján. Ebből a jelentésből derül ki az, hogy 

a legnagyobb, majdnem a teljes kibocsátások háromnegyedét (72%-át) adó ÜHG-kibocsátó 

szektor Magyarországon (csakúgy, mint összességében a világban is) az energiaszektor. A 

trendeket vizsgálva látszik, hogy az energiaszektoron belül a közlekedési eredetű kibocsátások 

(szintén hasonlóan a világtrendekhez) elképesztő mértékben és folyamatosan növekednek. 

2018-ra a közlekedésből, azon belül is elsősorban a közúti közlekedésből eredő ÜHG-

 
4 Lásd pl. az ENSZ 2030-as Fenntartható Fejlesztési Céljainak elfogadásban játszott szerepünket 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4558Letter%20from%20Co-

Chairs%20OWG%20SDGs%2028%20July.pdf  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/882939/Consumption_emissions_March_20_v9.pdf
https://www.wbgc.hu/
https://unfccc.int/documents/226419
https://unfccc.int/documents/226419
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4558Letter%20from%20Co-Chairs%20OWG%20SDGs%2028%20July.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4558Letter%20from%20Co-Chairs%20OWG%20SDGs%2028%20July.pdf


 

kibocsátások tették ki a legnagyobb részt nem csak az energia szektoron belül (31%), de a teljes 

magyar ÜHG kibocsátásból is, majdnem annak negyedét adva (22%). A közúti közlekedésből 

eredő kibocsátás 39%-kal (!) nőtt a 2018-at megelőző öt évben és a 2019-es adatokban is 

növekedés várható.5 Ez azt is jelenti, hogy a magyar energiaszektor egyébként folyamatos 

dekarbonizációjából eredő ÜHG kibocsátás-csökkentést gyakorlatilag semmissé teszi a 

közlekedési rész folyamatos növekedése. Ezért a következő évek magyar kibocsátás-

csökkentési erőfeszítéseinek fókuszában az energiaszektoron belül ennek a problémának 

a minél gyorsabb és hatékonyabb kezelése kell, hogy álljon (nem elhanyagolva 

természetesen az energiaszektor átalakulásának más fontos aspektusait, illetve az egyéb 

szektorokat sem). Üdvözlendők a Kormány közlekedést éríntő lépései, gondolva itt az 

elektromos autó vásárlási program bővítésére, valamint a Zöld Busz Program elindítására, 

azonban nem elegendő a járművek technológiai változásából eredő esetleges és sokak által 

vitatott eredményességében reménykedni. Alapvetően kell újragondolni a közlekedéssel 

kapcsolatos folyamatokat, és a lehetséges kitörési pontokat. Klímapolitikai szempontból nem 

elfogadható az egyéni közlekedés iránti igény növekedésének beavatkozás nélküli elfogadása, 

mert azt képtelen lesz kiegyensúlyozni az alternatív technológiájú járművek/üzemanyagok 

egyelőre rendkívül lassú elterjedése.  

 

A klíma - és kereskedelempolitika összehangolásának szükségességét az is mutatja, hogy a 

közlekedésből eredő kibocsátások jelentős növekedésében kulcsszerepe van a nemzetközi 

kereskedelmet kiszolgáló áruszállításnak. Ezen felül, ahogy azt a Kormány által idén januárban 

elfogadott Nemzeti Energiastratégia 2030 is megjegyzi, hogy „fennáll a veszélye, hogy a 

nyugat-európai országok szigorodó szabályozása miatt az alacsony hatékonyságú, erősen 

szennyező járművek Magyarországra történő beáramlása fokozódik.” A balkáni országokban 

ugyanez a folyamat már megfigyelhető jelenleg is, nem véletlenül találhatók a leginkább 

szennyezett levegőjű európai városok is ott. A közlekedési szektor kiemelt kezelését 

ugyanakkor nem csak az ÜHG-kibocsátás helyzete indokolja, hanem az is, hogy a magyar 

gazdaságban meghatározó jelentősége van az exportban és foglalkoztatóként egyaránt. A 

fentiek miatt javasolt a dedikáltan a közlekedési szektor kibocsátásának csökkentésével 

foglalkozó testület, a ‘CO2 Koalíció’ résztvevői körének kibővítése és a tevékenységének 

kiszélesítése, annak érdekében, hogy megfelelően átfogó javaslatokat tudjon adni a 

kormányzat részére a probléma eredményes, ugyanakkor társadalmilag is elfogadható 

kezelése érdekében. 

 

3) A szakpolitikai és számszaki kiindulópontok rögzítése után érdemes felvetni milyen elvek 

mentén alakuljon a magyar klímapolitika. A fent említett klímavédelmi törvény 2. §-a 

meghatározott öt alapelvi jelentőségű irányt, amelyet a „nemzeti klímapolitikának” figyelembe 

kell venni. Ezt javasolt bővíteni további alapelvek felvetésével. Alapelvek kijelölése más 

szakpolitikai területekhez hasonlóan helyes, hiszen ezek segítik a helyes „testtartás” felvételét 

minden konkrét válasz kialakításakor. A törvényi felsorolásból fakadó alapelvek 

meghatározása, értelmezése és azok lehetséges, de nem kizárólagos kiegészítése az alábbiak 

szerint javasolt: 

 

 
5 Az ÜHG kibocsátási adatok mindig a tárgyévet megelőző két évig állnak rendelkezésre, azaz a 2020. évi 

Nemzeti Leltárjelentésben 2018-ig és így tovább. 

https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/hirek/megkezdte-a-munkat-a-co2-koalicio


 

 

A törvény alapján a nemzeti klímapolitikának igazodnia kell a klímavédelmet szolgáló 

nemzetközi és európai uniós magyar vállalásokhoz. Ez ebben a formában magától értetődő a 

jogszabályok általános hierarchiája szerint is, egyben amolyan “farkába harapó kígyó”, hiszen 

a nemzetközi és EU-s vállalásainkat épp a magyar klímapolitika határozza meg. Tágabb 

értelemben mégis értelmezhető egyfajta kontextusba helyezésre való törekvésként, amelyről 

az első pontban már szóltunk. Ennek alapján helyesen ezt az alapelvet úgy kellene érteni, hogy 

a magyar klímapolitikát mindig nemzetközi és EU-s kontextusban kell meghatározni.  

 

 

 

A 2.§ b) pontja előírja, hogy a nemzeti klímapolitikának „az egész Kárpát-medencét érintően 

érvényes válaszokat kell adnia”. Ez az kitétel arról szól, hogy mint minden környezeti 

kérdésben az éghajlatváltozás esetén is a természeti egységeket kell alapul venni az 

országhatárok helyett. Ha pedig ezt komolyan vesszük, akkor megerősítve a fent leírtakat 

legalább ugyanolyan fontos a „kifelé” irányuló klímapolitika erősítése (ebben az esetben 

a Kárpát-medence többi államával regionálisan együttműködve) mint a nemzetié. 

 

 

A klímavédelmi törvény előírja, hogy a klímapolitikai válaszoknak a „hazai környezetet, 

társadalmat és gazdaságot tekintve is meg kell felelnie minden előttünk álló kihívásnak”. Ez 

egy olyan átfogó megközelítést irányoz elő, amely a három legnagyobb alrendszert, a 

környezet, a társadalom és a gazdaság (angolul ismert megfelelője a három „P” – people, planet 

és profit) egyszerre veszi figyelembe. Nehéz túlbecsülni ennek jelentőségét, hiszen a jelenlegi 

környezeti problémák éppen abból fakadnak, hogy ember és természet között a harmónia 

felbomlott és a gazdaság a környezet és a társadalom „fölé” került, mintha az utóbbi kettő 

szolgálná az elsőt. Holott a helyes arány szerint a gazdaságnak kell a társadalom jól(l)étét 

szolgálnia fenntartható módon, a környezeti szempontokat a lehető legnagyobb 

mértékben figyelembe véve. Az ehhez való visszataláláshoz ezt az alapelvet a lehető 

legszigorúbban kell alkalmazni. Ide tartozik az a szempont is, hogy az éghajlatváltozás (mint 

az egyik környezeti probléma) elleni küzdelem egy szélesebb keretrendszerbe, a fenntartható 

fejlesztési célok elérésének keretrendszerébe illeszkedik. Ebből következően minden 

válaszlépést lehetőség szerint úgy kell megválasztani, hogy az egyben szolgálja a fenntartható 

fejlődés más céljait is, de legalább ne legyen azokkal ellentétes. Ugyanígy a fenntartható 

fejlődés egyéb céljainak megvalósításához tartozó intézkedéseknek az éghajlatváltozás 

szempontjait is figyelembe kell venniük. Végül, de nem utolsó sorban az átfogó megközelítés 

az éghajlatváltozás hatásait mérséklő (mitigációs) és a már elkerülhetetlen hatásokhoz való 

alkalmazkodási tevékenységek közötti szinergiát és egyforma fontosságot is kifejezi. 

 

 

A törvény 2.§ d) pontjában megfogalmazottakat abban a formában nem tekinthetjük alapelvi 

jelentőségűnek, hiszen csak egy konkrét technológiára utal amikor kimondja, hogy „a 

karbonsemleges atomenergia-felhasználás lehetőségét is figyelembe kell vennie”. Alapelvi 

szempontból helyesebb, ha a technológiasemlegességet használjuk, (ez levezethető az „is” 

szócskából is) ami amellett, hogy minden lehetséges jövőbeli technológiai újdonság felé 



 

nyitottságot mutatna, legalább két fontos értelmezése lehetséges. Az első, talán nem 

szokványos értelmezés szerint fontos, hogy semlegesen tekintsünk a technológiára, azaz ne 

abban lássuk „a” megoldást. A környezeti problémák valódi megoldása ugyanis az emberekben 

és nem a technológiában keresendő. Ezzel együtt a technológia jelentősége nem 

elhanyagolható, így egy második értelmezést is adnunk kell. A globális környezeti 

problémáink ma már olyan súlyosak, hogy elkerülhetetlennek látszik bizonyos 

kompromisszumok megkötése. Félő, hogy a nem „minden” szempontból tökéletes 

technológiákra (ha egyáltalán vannak ilyenek) is építeni kell, legalábbis olyan esetekben 

amikor azok előnyei jelentősen meghaladják a hátrányokat. A helyzetet a gyógyszerek 

mellékhatásaihoz lehet hasonlítani, és az ott alkalmazott mérlegelést kell betartani. 

 

 

Nagy jelentősége van a törvényi felsorolás utolsó pontjának, amely kimondja, hogy a nemzeti 

klímapolitikának a „szennyező fizet elvén, valamint az arányos és reális beavatkozások 

logikáján kell alapulnia”. Ebből az igazságosság alapelvét szűrhetjük le. A mindenkire 

egyformán vonatkozó benzinár-növelés miatti francia „sárgamellényes” tüntetések mutatták 

meg a leglátványosabban, hogy mi a következménye a társadalmi igazságosság szempontját 

figyelmen kívül hagyó klímapolitikának. Általánosan igaz ugyanis, hogy az éghajlatváltozást 

felgyorsító üvegházhatású gázok kibocsátása rendkívül egyenlőtlenül oszlik el az egyes 

emberek, gazdasági szereplők és ebből kifolyólag az államok között. A szennyező fizet 

általános környezetvédelmi elvéből az következik, hogy valamilyen módon minden 

szakpolitikai intézkedés reflektáljon arra, hogy azok viseljék nagyobb mértékben a terheit, akik 

a problémához inkább hozzájárultak. Ez például az egyes termékek, vagy szolgáltatások 

előállítása vagy használata során keletkező ÜHG-kibocsátások alapján egészen jól becsülhető 

és figyelembe vehető lenne, mindenekelőtt a közlekedés területén, de a példákat lehetne tovább 

sorolni. Emellett a beavatkozásoknak természetesen arányosnak kell lenniük az azok által 

elérhető hasznokkal. A társadalmi támogatottság ellen hatna ugyanis olyan akciók „erőltetése”, 

amelyek sokkal több negatívummal járnak, mint amennyi hasznot hajtanának. A 

klímapolitikát (mint minden más politikát is) a társadalom érdekében és nem az ellen kell 

megvalósítani a lehető legnagyobb mértékű társadalmi támogatottságot fenntartva. 

 

 

A törvényi felsorolásban már nem szereplő, de fontos alapelvek közül az első a 

költséghatékonyság, amely tulajdonképpen a fenti igazságossági alapelv pénzügyi szempontú 

„lefordítása”. A klímapolitikában ugyanakkor gyakori hiba, hogy nem mutatják be az 

intézkedések által elkerülhető költségeket, más szóval a „nemcselekvés” költségeit. 

Továbbá az sem jelenik meg a számítások során, hogy milyen pozitív hozadékokkal járhatnak 

közép- vagy hosszútávon az egyes költséges intézkedések, például új technológiák 

bevezetésével keletkező állások, adóbevételek, etc. Csak ilyen elemzések alapján 

alkalmazható helyesen a költséghatékonyság elve, amely az adóforintokkal való felelős és 

takarékos gazdálkodást tesz lehetővé már rövidtávon is. A költséghatékonyság abban is 

segít, hogy két lehetséges megoldás esetén mérlegeljük a ráfordítások által elérhető környezeti, 

társadalmi és gazdasági hasznokat, így összefüggést teremtve a fent bemutatott átfogó 

megközelítés elvével is. 

 



 

 

Ahogy fentebb szó volt róla, a világ jelentős változások előtt áll, amelyek realizálása kutatást, 

fejlesztést, innovációt és beruházásokat is igényel. Emellett a fenntartható, klímasemleges 

társadalmi és gazdasági működésre való átállás Magyarországon is (csak úgy, mint bárhol 

máshol) számos társított előnyt tartogat. A tisztább levegő és víz, a kevésbé vagy egyáltalán 

nem szennyezett termőföld, a zöldebb környezet stb. egyaránt olyan járulékos előnyöket 

hoznak, amelyeket teljes egészében ki kell használni. Mindezt úgy lehet a lehető legnagyobb 

mértékben kihasználni, ha Magyarország nem „követő”, hanem kezdeményező és minél 

aktívabb, minél szélesebb kört bevonó klímapolitikát folytat, hogy ne csak „elszenvedői”, 

hanem alakítói, ezáltal még inkább haszonélvezői is legyünk a változásoknak. 

 

 

Végül, de nem utolsó sorban érdemes arra is kitérni, hogy a klímasemlegesség felé vezető, 

fentebb felvázolt út nem csökkenti, hanem növeli az ország szuverenitását. Például egy nem 

fosszilis, hanem megújuló energiafelhasználásra épülő „tiszta” energia szektornak óriási 

jelentősége van az energiafüggetlenség, azaz a szuverenitás egyik elemének növelésében, 

amikor nem függ az ország alapvető működése a külföldről behozott alapanyagoktól 

(legalábbis ami az energia előállítását illeti, hiszen tudva levő, hogy az energiatermelő 

eszközök előállítása igényli a külföldön elérhető nyersanyagok alkalmazását). A szuverenitás 

elve emellett azt is jelenti, hogy a zöld átállást a magyar szempontok lehető legnagyobb 

mértékű figyelembevételével végezhessük el, amit a Párizsi Megállapodás egyébként 

megfelelően garantál is. 

 


