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Alapvető feladatunk

az éghajlat védelme

https://www.elobolygonk.hu/Klimahirek/Klimavedelem/2019_01_22/mar_svajcban_es_nemetorszagban_is_utcara_vonultak_a_diakok



NASA



Ebbe rendkívül vékony légkörbe az emberiség naponta 110 millió tonna, 

globális melegedést okozó szennyezőanyagot ömleszt.



A hirosimai 

atombomba-robbanás
Forrás: wikipedia

Az emberi tevékenység 

következtében eddig 

csapdába ejtett energia 

mennyisége napi 400,000 

hirosimai atombomba 

felrobbantásának felel meg.



Az időjárással összefüggő jelentős természeti csapások számának 

alakulása 1980 és 2017 között 

Forrás: 2017 Munich Re, Geo Risks Research, NatCatSERVICE. 2018, január
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FAO Food Price Index, 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/

A világ élelmiszerárainak alakulása 
2000 és 2018 között

(2002-2004=100)



https://mashable.com/2015/03/02/global-warming-syria-civil-war/?europe=true#xlys6iNDyiqU

A 2006 és 2010 közötti szárazság Szíria virágzó 

mezőgazdasági területeinek 60%-át sivataggá változtatta.



Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke: 

„Az éghajlatváltozás egy új migrációs 
jelenség egyik fő oka. A klímamenekültek 
egy új kihívást fognak jelenteni – ha nem 
cselekszünk gyorsan.”
(“Climate change is even one of the root causes of a new migration 
phenomenon. Climate refugees will become a new challenge – if we do not 
act swiftly.”)

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_en.htm

https://www.unicef.org/media/media_100820.html

John Kerry, az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere 
(2015): 

„Ha azt gondoljuk, hogy a bevándorlás ma nagy kihívás 
Európa számára a szélsőségesek térnyerése miatt, akkor 
várjuk csak meg, mi történik, ha majd nem lesz elegendő 
ivóvíz, nélkülözni kell az ennivalót, vagy embercsoportok 
egymás ellen harcolnak a puszta létükért.”
(“You think migration is a challenge to Europe today because of extremism, wait until you see 
what happens when there's an absence of water, an absence of food, or one tribe fighting 
against another for mere survival.”)

https://euobserver.com/environment/130183



http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok/hirek/a-kereszteny-kultura-megvedese-ugyeben-nincs-kompromisszum

http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/there-can-be-no-compromise-on-defending-christian-culture



Egyes országok részesedése a világ 

üvegházhatású gázkibocsátásában, százalék 



1. Hitelesség

2. A jogszabályok, megállapodások 

betartása

3. Szolidaritás (kölcsönösség!) 

4. Kitettség

5. Versenyképesség

Miért kell Magyarországnak kiemelkedően 

teljesítenie az éghajlatvédelemben?



Évi 112 milliárd euró támogatás az EU-ban a 

fosszilis energiáknak.

A megújuló energiáknak, energiahatékonyságnak 

nyújtott támogatás a töredéke ennek.

Így egyre nő a CO2-kibocsátás.

http://www.caneurope.org/publications/blogs/1471-report-phase-out-2020-monitoring-europe-s-fossil-fuel-subsidies



A közúti közlekedés 

állami támogatása:

a GDP 7-10%-a

https://www.levego.hu/sites/default/files/koz

uti_vasuti_kozlekedes_tarsadalmi_merlege

_magyarorszagon_0.pdf



Most már nem azon kell vitatkozni, 

mekkorák a külső költségek.

Olyan adókat, díjakat kell kivetni, 

amelyek révén (egyéb intézkedésekkel 

együtt) elérhetők az éghajlatvédelmi 

célok.



https://levegomunkacsoport.blog.hu/2018/12/13/macron_tanulhatott_volna_ghanatol



Csak arra költsünk közpénzeket, amire feltétlenül 

szükség van. 

Olyan forrásátcsoportosításra van szükség, 

mint egy háborús helyzetben.

https://hvg.hu/cegauto/20180502_m8as_autopalya_kozbeszerzes



Felvilágosítás, felvilágosítás, felvilágosítás!!!



http://www.rfi.fr/europe/20190127-climat-belgique-jeunes-moteur-mobilisation-

marche-bruxelles

A kormányzatnak meg kell teremtenie a civil 

társadalom megerősítésének feltételeit.



„Az erény éppen úgy le tudja győzni a bűnt, 

mint ahogy a víz is le tudja győzni a tüzet. 

Manapság azonban úgy gyakorolják az 

erényt, mint aki egy pohár vízzel akar 

megmenteni a tűztől egy kocsirakomány 

rőzsét, s amikor a lángok nem hagynak 

alább, kijelenti, hogy a víz nem tudja 

legyőzni a tüzet. Ebből aztán nagyszerűen 

táplálkozhat a bűn, az erénynek pedig 

elkerülhetetlen pusztulás a vége.”
Meng-ce

(i. e. 372–i. e. 289)

https://en.wikipedia.org/wiki/Mencius



Köszönöm 

a megtisztelő figyelmüket!
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