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Tárgy: Nyílt levél – a magyar lakosság zöld újraindítást vár a kormánytól
Tisztelt Miniszter Úr!
A Greenpeace Magyarország megbízásából a ZRI Závecz Research Piac- és Társadalomkutató
Intézet által készített országos, reprezentatív közvélemény-kutatás eredményei szerint a
magyar lakosság túlnyomó többsége pártállástól függetlenül támogatja, hogy Magyarország
zöld, fenntartható pályára álljon. A magyarok több mint háromnegyede szeretne zöld pénzügyi
csomagokat, és 70%-a csak olyan gazdasági mentőcsomagokat tenne elérhetővé, amelyek
nem fokozzák tovább a klíma- és ökológiai válságot. [1]
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Jelen nyílt levelünkben közvélemény-kutatási adatainkat küldjük meg Önöknek, mert úgy
gondoljuk, a felmérés eredményei hasznosak és fontosak a Magyar Kormány munkájához is.
A felmérés alapján tízből hét válaszadó egyetért a felvetéssel, hogy a kormánynak nem szabad
olyan gazdasági mentőcsomagokat nyújtania, amelyek tovább fokozzák a klíma- és ökológiai
válságot, például olajcégek támogatásával, repülőtársaságoknak nyújtott adókedvezményekkel,
vegyszeres nagyüzemi mezőgazdálkodás támogatásával.
A megkérdezettek 77 százaléka támogatta a javaslatot, miszerint az államnak ösztönöznie kell,
hogy legyenek elérhetőek olyan lakossági zöld pénzügyi megoldások, amelyek támogatják a
fenntartható, klímabarát iparágak térnyerését. Ilyenek például a zöld kötvények, a fenntartható
fejlődést segítő befektetési alapok, nyugdíjpénztári portfóliók.
A fentiek tükrében a Greenpeace Magyarország azt várja a kormánytól, hogy a 2021-es évben
éljen történelmi felelősségével és lehetőségével: használja a válságkezelést arra, hogy az
országot egy valóban fenntartható pályára állítja. A közvélemény-kutatás válaszadói mellett ezt
várja az a mintegy húszezer magyar ember is, aki csatlakozott a Greenpeace “Legyen a válság
esély” kezdeményezéséhez. [2]
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Arra kérjük a kormányt, hogy készítsen a gazdaság védelmére és újraindítására egy olyan
cselekvési tervet, ami úgy kezeli a koronavírus-járvány által okozott gazdasági válságot, hogy
figyelembe veszi a klímavédelmi célokat és a lakosság által is elvárt környezeti
szempontrendszert, végeredményként pedig a klíma- és ökológiai válságot nem súlyosbítja,
hanem ellenkezőleg, megoldást kínál rájuk.
Meggyőződésünk, hogy a bevezetett gazdasági ösztönzők nem gyengíthetik a már létező
környezeti szabályozást. Szükségesnek tartjuk, hogy a támogatásokat kössék olyan
feltételekhez, amelyek összhangban vannak a karbonsemlegességi célkitűzésekkel. Azok a
szektorok, amelyek léte nem egyeztethető össze a kibocsátáscsökkentési célokkal, mint
amilyen például a fosszilisenergia-szektor, ne kaphassanak semmilyen állami támogatást.
Emellett ne részesülhessen állami támogatásban egyetlen olyan beruházás sem, ami
veszélyezteti természetvédelmi értékeinket, zöldterület csökkenésével jár, környezeti
szennyezéssel jár, vagy más módon veszélyezteti egészségünket vagy a természet tisztaságát.
Kérjük, mihamarabb hozzák nyilvánosságra a kormány konkrét cselekvési tervét fentiekkel
összhangban történő zöld fordulatra.
Tájékoztatásul továbbá közöljük, hogy fenti levelünket a honlapunkon is elérhetővé tesszük.
Üdvözlettel,
Budapest, 2021.01.27.
Mező János Bálint s.k.
ügyvezető igazgató
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Perger András s.k.
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Részletes sajtóanyagunk a témában:
https://www.greenpeace.org/hungary/sajtokozlemeny/7889/a-magyar-lakossag-zold-ujra
inditast-var-a-kormanytol/
Jegyzetek:
[1] A ZRI Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet Greenpeace
Magyarország megbízásából készített 1000 fős, személyes reprezentatív
közvélemény-kutatása, 2020. november 2-12. közötti adatfelvétellel. Háttéranyag:
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https://hu.greenpeace.org/wp-content/uploads/2021/01/8054f62a-gphu_zold_gazdasagi
_ujrainditas_kvk_hatter_v3.pdf; ábrák:
https://www.flickr.com/photos/greenpeacehu/albums/72157717880845961
[2] Legyen a válság esély - petíció: www.greenpeace.hu/legyenavalsagesely  Részletes
javaslatcsomag:
https://hu.greenpeace.org/legyen-a-valsag-esely/a-greenpeace-reszletes-javaslatcsoma
gja/

