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Ebben a rövid anyagban összefoglaljuk azokat a szempontokat és belátásokat, 

amik hozzásegíthetik a magyar jobboldalt a jelenkor kihívásaira korszerű vála-

szokat adó, patrióta szemléletű környezetpolitika megalkotásában. 12  pontban 

foglaljuk össze gondolatainkat, kitérve azokra a fontosabb érvekre, amelyek a 

fenntarthatósággal és a klímavédelemmel kapcsolatos jobboldali ellenérzéseket 

tompíthatják. Az elmúlt évtized tapasztalatai azt mutatták, hogy a klímavédelem 

kérdéskörét leginkább a baloldalnak sikerült tematizálnia, számos olyan radikális 

javaslatot megfogalmazva, melyek megvalósításuk esetén kockára tehetik a sa-

ját magunk és gyermekeink számára elképzelt, a nemzeti hagyományokkal össz-

hangban lévő életformát. Meggyőződésünk, hogy jobboldali értékekből építkezve 

kiváló válaszok adhatóak a természeti erőforrások észszerű, takarékos felhaszná-

lására, legyen szó akár a Kárpát medencéről, akár a Föld egészéről.  

1. A fenntarthatóság érvényesítése természetes módon illeszkedik 

a jobboldali pragmatizmusba, ezért a jobboldali környezetpolitika 

magától értetődően törekszik a fenntarthatóságra.

A modern környezetpolitika és természetvédelem a XIX. század végén az  

amerikai és európai jobboldalon született meg. E hagyományból következik, hogy 

a mai magyar jobboldalnak kötelessége megoldási alternatívát kínálni korunk 

természeti válságára. A patrióta, pragmatikus természet- és éghajlatvédelmi  

politika jellegzetessége, hogy a gazdasági fejlődést, az innovációt, az életminőség 

javítását motorként hajtja, hogy a nemzet természeti örökségét ápolja, védi, hogy 

támaszkodik az otthonát, helyi közösségét gyarapító lokálpatrióta társulásokra, és 

feladatának tekinti a szuverenitás megőrzését.
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A fenntarthatóság patrióta megközelítésével mozgásba hozhatjuk a nemzet 

rendelkezésére álló politikai-szabályozási eszközöket – a természeti örökségünk 

védelmében.

Ebben a megközelítésben egyszerre értékelhető önmagában a természetvéde-

lem fontossága, és ismerhető fel a környezetvédelem, a nemzeti stratégiai célok 

elérésének megkerülhetetlen eszközkészlete. 

2. A természeti erőforrások romlása veszélyezteti Magyarország  

szuverenitását, valamint azt, hogy a jó élet gazdasági  

és egészségügyi feltételei biztosíthatóak legyenek a magyar  

nemzet tagjai számára. Egy patrióta környezetpolitika hozzájárul  

a külső kitettségek csökkentéséhez, a kritikus infrastruktúrák  

és termékek nemzeti szintű megteremtéséhez.

A természeti örökségünk védelme, a környezet- és természetvédelmi politika  

a nemzeti szuverenitás erősítésének alapvető eszköze. Hosszú távú stratégiai  

célunk, hogy Magyarország Európában kiemelkedő színvonalú életlehetőséget 

biztosítson minden polgár számára. A magas minőségű privát és közösségi ter-

mékek és szolgáltatások előállításában a termelési tényezők között egyre inkább 

a természeti erőforrások fognak szűkös, korlátozó tényezővé válni. Ezért egyre fo-

kozottabb a nemzetek közötti verseny is egyes természeti erőforrások feletti kont-

roll megszerzésére, nem kizárható, hogy a jövőben bizonyos természeti erőforrá-

sok feletti monopóliumokkal visszaélve egyes nagyhatalmak beavatkozhatnak más 

államok döntéseibe. Ezért Magyarországnak elemi érdeke, hogy saját területén, 

valamint a Kárpát-medencében az adottságainak megfelelő természeti tényezők 

minél szélesebb skáláját minél jobb minőségében fenntartsa.
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A környezeti fenntarthatóság előmozdításához elengedhetetlen az ilyen irányú 

innováció. Hazánkban a környezeti fenntarthatósági fókuszú, innovációs kapacitá-

sok jelenleg nem elégségesek, ezért fontos, hogy a nemzetközi innovációs hálóza-

tokba egyre inkább bekapcsolódjunk.

A COVID-19 járvány okozta gazdasági válság rávilágított arra, hogy a nemzetek 

megfelelő mértékű önellátó képessége – elsősorban a kritikus szolgáltatások és 

az infrastruktúra területén –, valamint az ellátási-import csatornák diverzifikálása 

is kiemelt célként kezelendő. Hiszen érzékelhető volt, hogy a globális termelési 

láncok a járvány hatására teljesen szétestek. Magyarország az elmúlt évtizedben 

törekedett arra, hogy a külső kitettségét mérsékelje, de ezen a téren még hosszú 

út áll előttünk, hiszen kis, nyitott gazdaság révén a nemzetközi kereskedelem nagy 

szerepet játszik az ország gazdasági életében. Az elmúlt 10 évben érzékelt folya- 

matos gazdasági növekedés jó alapot teremtett arra, hogy a nemzetgazdaság  

számára fontos stratégiai ágazatokban növekedjen az önellátás mértéke, illetve az 

egyoldalú függőséget többoldalú függőségi viszonyrendszerek váltsák fel. Ugyan-

akkor érdekeltek vagyunk abban is, hogy a globális beszállítói hálózatok sérülé-

kenysége csökkenjen, s a magyar gazdaság szereplőinek alkupozíciói – a kormány-

zat által biztosított stabilitást kihasználva – javuljanak ezekben a hálózatokban.

Az egészségügyi járványokhoz hasonlóan a természeti környezet leromlásából 

(pl. vízhiányból, éghajlatváltozásból) eredő világgazdasági krízisek száma, gyakori-

sága ugyancsak növekedhet. (A zoonotikus járványok alapvető oka az ember által 

birtokba vett és használt területek mérték nélküli növelése, egyúttal a természet 

rendelkezésére álló területek zsugorodása.) A patrióta környezetpolitika részben 

hozzájárul, hogy a Kárpát-medence ne legyen kiindulópontja ilyen válságnak, más-

részt erősítheti azt a képességünket, hogy ellenállóbbak legyünk az ilyen típusú 

globális jelenségekkel szemben.
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Magyarország az erőforrások hatékony felhasználása alapján mind az EU, mind 

pedig a régiós átlagtól messze elmarad. Ez praktikusan azt jelenti, hogy egységnyi 

gazdasági növekedés eléréséhez hazánk lényegesen több természeti erőforrását 

éli fel, mint akár a régió országai.

1. ábra: Természeti erőforrás-hatékonyság alakulása  
a V4 országokban és az EU-ban, 2011-2020 között
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3. A fenntarthatóság örökségünk ápolásának és „jövőképességünk” 

megteremtésének észszerű integrációja. A fenntarthatóságra  

alapozott környezeti és éghajlatváltozási politika nem globális  

utópiákból indul ki, hanem a természettel való együttélés  

hagyományaira építve, a kulturális tradíciókat ápolva, a nemzet 

identitását erősítve biztosítja életünk és gazdasági aktivitásaink 

ökológiai korlátokon belül tartását.

A fenntarthatóság elve azon eszközök egyike, ami segít hidat építeni az elődök  

és a jövő generációk között, megőrzi a nemzet, a politikai közösség időbeli  

egységét, korszakokat kapcsol egybe. 

A természeti tőke elvesztése, az éghajlatváltozás egyre inkább veszélyezteti 

a Magyarországon megszokott termelési kultúrát. A területhasználat-változtatás  

és a megváltozott éghajlat beszűkíti az ökoszisztéma-szolgáltatásokat, amely 

csökkenti a termelési alternatívákat. Például a megszokott mezőgazdasági terme-

lési mintázatok eltűnhetnek, a korábban hazai termesztésű növények importjára  

szorulhatunk. Ezért is volt fontos vívmány annak a növényi génbanknak a kialakítá-

sa, amely fenntartja a hagyományosan hazánkban termelt zöldségek, gyümölcsök 

és szántóföldi növények génállományát. A megváltozott éghajlathoz való alkal-

mazkodás (pl. a talajvédelemben, vizeink megtartásában) kiemelten fontos lesz a 

jövő generáció számára, ezért megfontolandónak tartjuk, hogy tudásmegosztáson  

alapuló programokon keresztül felkészüljön a hazai agrárium a megváltozó éghaj-

lathoz illő élelmiszertermelésre.
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2. ábra: Földhasználat Magyarországon, 2019
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Forrás: KSH

A mesterséges felszínborítottság az elmúlt évtizedben több mint 12 százalékkal 

növekedett, amely bőven az uniós átlag felett található. A területhasználat érté-

keléséhez a beépítettség términtázatának vizsgálata is fontos, amely alapján azt 

mondhatjuk, hogy az antropogén hatások egyik következményeként megfigyelhe-

tők olyan, a tájat érő hatások, melynek egyik formája a területhasználat változása  

és a felszínborítottság módosulása. Az emberi tevékenységek tájformáló hatása  

nemcsak szemmel jól látható, lekövethető jelenség, hanem sokszor komplex  

folyamatok kiváltó oka, mely számos más tényező változását is eredményezheti.  

Magyarországon tulajdonképpen már nem található a társadalmi-gazdasági  

tevékenység hatásaitól mentes táj. A mesterséges felszínborítottság növekedése 

számos negatív externáliát okoz a biológiai sokféleségre, az ökoszisztéma szolgál-

tatások minőségére, vagy a vízgazdálkodásra.

A fenntarthatóság elvének érvényesítése így egyszerre nyújt lehetőséget a 

nemzeti örökségünk ápolására, tradícióink megőrzésére, továbbá olyan gazdálko-

dási alternatívák alkalmazására, amelyek kielégítik a jövő nemzedékeinek igényeit 

és esélyt teremtenek a helytállásra a nemzetek versenyében.  

PATRIOTIZMUS ÉS  FENNTARTHATÓSÁG
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4. Az elmúlt évtized gazdasági növekedését folytatva az a cél kell  

a közpolitika-alkotás fókuszába kerüljön, hogy Magyarország  

legyen az EU egyik legjobb életminőséget biztosító társadalma.

A már említett, elmúlt évtizedet jellemző folyamatos gazdasági növekedés,  

valamint a munkaalapú társadalom megteremtése növekvő életszínvonalat jelen-

tett Magyarország lakosságának. Továbbra is kiemelten kell kezelni az életminő-

ség további növelését, hiszen a KSH adatai alapján a relatív jövedelmi szegénység 

aránya 12,3% volt 2019-ben, míg a súlyos anyagi deprivációval sújtottak aránya 

8 százalék. A társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya 17,8 % volt 

2019-ban, ami azt vetíti előre, hogy az életminőség javítását folytatni szükséges a 

következő időszakban is.

A fenntarthatóság érvényesítése e téren azt jelenti, hogy fokozottan támaszko-

dunk az életminőség javításakor a helyben mobilizálható, elérhető erőforrásokra, 

tiszteletben tartjuk a természeti erőforrások korlátosságát. A magyar jobboldali 

hagyományban különösen nagy jelentősége van a vidéknek, a vidéki életmódnak, 

ami kiváló terepet kínál a természeti erőforrásokkal való jó, fenntartható gazdálko-

dásnak. Ugyanakkor a vidéki élet tartós népszerűségéhez az is szükséges, hogy az 

elérhető közszolgáltatások magas minőségben álljanak a hosszú távú beruházáso-

kat megvalósító családok rendelkezésére.

Számos jó gyakorlatot tekinthetünk példának, amelyek a természeti adottságok-

kal összhangban találták meg egy leszakadó térség felzárkózásának lehetőségét. 

Ugyanakkor nagy a szüksége olyan, a depriváció körülményei között meghonoso-

dott, extrém környezet- és egészségromboló gyakorlatok felszámolásának (pél-

dául hulladék eltüzelése lakásfűtéshez), amelyekben az életminőség javításának 

a célja a környezetvédelem eszközével valósul meg. A környezetvédelem itt direkt 

módon egészségvédelmet, életvédelmet jelent.
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5. Az elmúlt évek trendjei azt mutatják, hogy a természeti környezet 

életminőségben játszott szerepét az állampolgárok egyre inkább 

értékelik.

A természet- és tájvédelem az emberi életminőség javításának eszköze és  

magától értetődő terepe a lokálpatriotizmusnak, az otthon megőrzésének és  

gyarapításának. Nem csupán a járvány hatása, de az elmúlt évek tapasztalatai is azt 

mutatják, hogy a természeti környezetet az állampolgárok egyre inkább felértéke-

lik. Ez igaz mind a városi, mind pedig a vidéki zöldterületekre, parkokra, erdőkre,  

vízpartokra és más természetes tájakra. A természettel való harmonikusabb 

együttélés és az élhetőbb környezet szignifikánsan javítja az emberek életminősé-

gét és az egészségben eltöltött éveik számát, amely pozitívan hat az ország gazda-

sági teljesítményére. 

Az egészséges környezet és az emberi egészség és jólét közötti kapcsolat  

felismerésén túl a természeti környezet és a táj védelmét az emberek többsége leg-

inkább az otthonosság megőrzése, az elődei által örökül hagyott városkép-tájkép  

megóvása miatt tartja fontosnak. Az elmúlt évtizedekben a lokálpatrióta polgárok  

közösségei minden esetben felléptek a túlzott léptékű, természetátalakító fejlesz-

tési tervek ellen, különösen folyóink és tavaink védelme érdekében.

PATRIOTIZMUS ÉS  FENNTARTHATÓSÁG
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6. Kiemelten fontos a fenntartható társadalom megteremtése  

a népességfogyás megállításával és a termékenység  

növelésével.

A fenntarthatóság minden nemzeti erőforrás integrált gondozását jelenti. A 

2013-ban elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia nemzetközi 

összehasonlításban egyedülálló abban a tekintetben, hogy egyenrangúan kezeli a 

négy nemzeti erőforrásunkat (humán, társadalmi, természeti, gazdasági), továbbá, 

hogy a humán erőforrások részeként stratégiai fenntarthatósági célként kezeli a 

népességfogyás megállítását, a demográfiai stabilitást és a családok támogatását.

3. ábra: Teljes termékenységi arányszám alakulása, 1990-2020
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Az elmúlt évtizedben a magyarországi családtámogatások rendszere teljesen  

átalakult. A kialakított támogatási formák, mint a CSOK, falusi CSOK, babaváró  
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hitel és a családoknak járó adókedvezmények mind ösztönzően hatnak, és  

gyermekvállalásra biztatják a családokat. Az európai társadalmakhoz hasonlóan 

a magyar is öregedő korfával rendelkezik és az 1000 főre jutó halálozások száma  

több mint 20 éve mindig meghaladja a születések számát, amely trend hosszú  

távon veszélyezteti a társadalom fenntarthatóságát. A kormány által bevezetett  

ösztönzők fenntartásával és további intézkedések foganatosításával – pl. fecske-

házak, bérlakások építésével, a családos fiatalok első lakáshoz jutásának támoga-

tásával – prognosztizálható a születésszám növekedése.

Szót kell ejteni a vidéki Magyarország népességmegtartó erejéről is. Az egyes 

térségek gazdasági fejlettsége szignifikánsan eltér egymástól, amiből az következik,  

hogy a hátrányos helyzetű régiók egyes településeit az elnéptelenedés fenyegeti.  

A kormány a családtámogatási rendszer diverzifikálásával a vidék népességmeg-

tartó erejét is növelni kívánja, azonban ahhoz, hogy ténylegesen népességmegtartó  

erővel bírjanak ezek a régiók, a gazdasági növekedésből származó hasznoknak  

jobban el kéne oszlania Magyarország régiói között.

Alapvetően a fenntarthatóságnak nem szab gátat a megnövekedett születésszám. 

Egy jól definiált patrióta környezetpolitika az egy főre eső fogyasztás mértékében 

és annak szerkezetében, környezeti hatásaiban látja a természet túlhasználatának 

problémáját. Amennyiben áthelyezzük a hangsúlyt a fogyasztás racionalizálására, a 

rövid ellátási láncok ösztönzésére és a körforgásos gazdaság előtérbe helyezésére, 

a termelés-fogyasztás struktúrája fenntarthatóbbá válik. Ezért az erős családtámo-

gatási rendszer, a népesedéspolitika és a környezetpolitika jól összeilleszthető, és 

egymással összhangban csökkenti az ország külső behatásokkal szembeni kitett-

ségét és erősíti a gazdaság és a társadalom fenntarthatóságát.

PATRIOTIZMUS ÉS  FENNTARTHATÓSÁG
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7. Vizeink nemzeti értéket képviselnek, Magyarország jövőjének  

fenntartásához a vízgazdálkodás fenntarthatóbbá tétele  

elengedhetetlen.

A fenntartható, környezettudatos vízgazdálkodás az ország hosszútávú ivóvíz- 

és élelmiszer ellátásának alapvető feltétele. Kétség sem fér ahhoz, hogy a klíma-

változás hatására vízkészletek nagyon értékessé válnak a nem túl távoli jövőben. 

Az ország felszíni vízkészleteinek nagy része külföldről származik, a folyóvízkész-

letünk háromnegyedét a Duna, a Tisza és a Dráva folyók teszik ki. Magyarországon 

a mezőgazdasági termelés feltételei jók, ugyanakkor a szélsőségesebbé váló ég-

hajlat, a csapadék területileg és időben történő egyenetlen eloszlása a mezőgazda-

sági vízhasználatok esetében körültekintő jövőtervezést követel. Kiemelten fontos 

a vízkészletek öntözési célú túlhasználatának elkerülése, ami vízhiányt, a felszíni 

víztesteknél hidrológiai, a felszín alatti víztesteknél mennyiségi rossz, illetve gyen-

ge állapotot okozhat. Ezen kockázatok a vízkivételek szabályozásával, illetve más 

oldalról az igények csökkentésével (területi vízvisszatartás, korszerű, víztakarékos 

öntözési technológiák) orvosolhatók.

8. A megújuló energiaforrások arányának növelésével csökken  

Magyarország energetikai kitettsége és erősödik szuverenitása.

A bruttó végső energiafogyasztáson belül az utóbbi időben némi csökkenés  

figyelhető meg a megújuló energiaforrások részarányát illetően. Ellentétes  

tendenciákat figyelhettünk meg az elmúlt években: a fűtési és hűtési célú energia-

felhasználáson belül csökkent a megújuló energia részaránya, míg a közlekedés és 

a villamosenergia területén nőtt. 

PATRIOTIZMUS ÉS  FENNTARTHATÓSÁG
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4. ábra: Megújuló energiaforrások felhasználásának részaránya  
a bruttó végső energia fogyasztáson belül (2005–2018)
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bruttó fogyasztásának a részaránya a fűtésben és hűtésben

Forrás: KSH

A közlekedésen belüli részarány növekedése részben köszönhető az elmúlt évek 

kormányzati és EU-s programjainak, amelyek a hibrid és elektromos közlekedési 

módok felé terelték a lakosságot és a vállalati szférát egyaránt.

PATRIOTIZMUS ÉS  FENNTARTHATÓSÁG

Photo by Norbert Buduczki on Unsplash
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5. ábra: Magyarország bruttó CO2 kibocsátása, s annak szektoronkénti adatai  
évente (ezer tonna; 1985–2018)
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Forrás: KSH STADAT

Az aktív közlekedés térnyerésével, valamint a hibrid és elektromos közlekedési  

módok elterjedésével az épületek válnak a leginkább légszennyező tényezővé  

a korszerűtlen fűtési technológiák miatt. A levegőminőséget tekintve Magyar- 

országon a legnagyobb problémát a kismértékű szállópor-szennyezettség jelenti, 

amelynek legfőbb forrása a közlekedés és a lakossági szilárd tüzelés. Az utóbbi 

évek mérési adatai azt mutatják, hogy a lakossági kibocsátások léptek előtérbe, 

míg a korábbi tendenciával ellentétben a közlekedés, mint fő PM10 forrás domináns 

szerepe megszűnt. A gépjárművek károsanyag-kibocsátása az új technológiák tér-

nyerésével csökkenő tendenciát mutat és a városokban a levegő porterheltsége a 

szigorúbb, ún. Euro típuskibocsátási előírások alkalmazása miatt némileg enyhült.

PATRIOTIZMUS ÉS  FENNTARTHATÓSÁG
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6. ábra: PM10 koncentráció magyarországi alakulása
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Forrás: OMSZ

A jövőre vonatkozó tervekből látszik, hogy a megújulóenergia-termelés volu-

menének növelése a napenergiára helyezi a hangsúlyt. A nemzet energiaellátását 

tartósan nem veszélyeztető keretekben és léptékben a megújulóenergia-termelés 

diverzifikálása és bővítése kiemelten kezelendő cél kell, hogy legyen, hiszen ezáltal 

hazánk energiafüggősége csökkenne, és ezzel egyidejűleg erősödik a szuverenitása.  

A naperőművek telepítése a legtöbb esetben zöldmezős beruházásként megy vég-

be, amely gyakorlat folytatása nem javasolt, mert növeli a mesterséges felszínbo-

rítottságot és csökkenti a biodiverzitást. Ezzel szemben folytatni kell a háztartá-

si méretű kiserőművek – HKME telepítését. Ezentúl a megújulóenergia-termelés  

tovább szinesíthető az EU által is támogatott tiszta hidrogén előállításával, amely 

több uniós cél elérését is támogatja – többek között a karbonsemlegességet is. A 

megújuló energiatermelés kapcsán azonban fontos kiemelni, hogy 86 százaléka  

mezőgazdasági alapú, amelynek közel fele erőművi és háztartási tűzifa  

PATRIOTIZMUS ÉS  FENNTARTHATÓSÁG
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felhasználásra vezethető vissza, amely nagymértékben rontja a levegő minőségét, 

ezzel segítve elő a légzőszervi megbetegedések kialakulását.

A megújuló forrásokra is támaszkodó energiatermelés ösztönzi az innovációt, 

amely tovagyűrűző hatásainak köszönhetően újabb lökést adhat a gazdasági növe-

kedésnek, valamint a karbonsemlegesség felé vezető úton haladva tovább növelheti 

a magyar lakosság életminőségét.

9. A klímaadaptáció előtérbe helyezésével elősegíthető  

az élelmiszer-önrendelkezés magas foka és tovább növekedhet  

a gazdasági teljesítmény.

Az elmúlt évtizedben a földhasználat struktúrája csekély mértékben változott 

és a termőföldek csupán nagyon alacsony arányán történik ökológiai gazdálkodás. 

E tekintetben hazánk lényegesen elmarad az uniós átlagtól; amely gazdálkodási 

mód így kitörési pontot is jelenthet a magyar mezőgazdaság számára. Az ökológiai  

gazdálkodás támogatása elősegíti az ágazat megújulását, versenyképességének 

javítását, növeli a szektor innovációs teljesítményét, amelynek segítségével így  

képessé válhat a helyben megtermelt és egészségesebb élelmiszerek előállítására, 

a feltehetőleg megnövekedő  fogyasztói kereslet kielégítésére. Az ellátási láncok 

kormányzat által is ösztönzött rövidítése élénkíti a keresletet a magyar termékek 

iránt, és csökkenti a szektor globális ökológiai lábnyomát. Az ökológiai gazdálkodás 

mellett a tömeges élelmiszertermelési-technológiák innovációja is kiemelten fontos  

lehet (pl. precíziós mezőgazdaság, új, a klímaváltozást jobban tűrő vetőmagok  

előállítása és használata, biodiverzitást megőrző erdősítés). Épp ezért szükséges 

az ilyen irányú jó gyakorlatok megismerése (pl. Hollandia), valamint a magyar tudo-

mány csatlakozása a világ vezető tudományos és K+F műhelyeihez.

PATRIOTIZMUS ÉS  FENNTARTHATÓSÁG
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Az éghajlatváltozás okozta egyre változékonyabb időjárás azt eredményezi, hogy 

sokkal gyakoribbak az özönvízszerű esőzések, valamint a globális felmelegedés  

hatására hazánkban megnőtt az aszályos időszakok száma. Éppen ezért célul kell 

kitűzni mind a városok, mind pedig a mezőgazdasági területek vízmegtartó erejének  

növelését – például a mélyfekvésű, belvizes mezőgazdasági területek élővízzé 

alakításával. Fontos, hogy a magyar vízmérnöki tudás, a vízzel kapcsolatos kuta-

tások és technológiai fejlesztések a jövő generációi számára is vonzó életpályát  

jelentsenek. Ezzel biztosítható, hogy a „vizes tudás” a 21. század egyik fontos  

magyar exportcikkévé válhasson.

10. A táj- és természetvédelem kiemelt célként kezelése hozzájárul  

a lakókörnyezet élhetőségéhez, a jobb életminőséghez  

és egy sokkal intaktabb természeti környezethez.

Táji és természeti értékeink gazdagságát mutatja, hogy hazánk területének 22,2 

százaléka európai uniós vagy hazai természetvédelmi oltalom alatt áll. Az egyes 

egyedi jogszabállyal létesített országos jelentőségű védett természeti területeken 

túl további 1,2 millió hektár tartozik a Natura 2000 területek hálózatába, így a teljes 

hazai Natura 2000 hálózat kiterjedése összesen 1,995 millió ha (21,4%). Az orszá-

gos jelentőségű védett természeti területek nagysága az utóbbi két évben minimális  

növekedést mutat, mintegy 160 hektár került természetvédelmi oltalom alá.

A jobboldali politikai gondolkodáshoz és világnézethez hozzátartozik a termé-

szet szeretete és tisztelete, és ideális esetben ez valamilyen közösségi tulajdonlási  

élménnyel is párosul. Magyarországon a zöldterületekkel kapcsolatban – egyelőre –  

hiányzik ez a közösségi tulajdonlási szemlélet, és törekedni kell arra, hogy ez  

kialakuljon. Ez azért is rendkívül fontos, mert a természet közelsége és a természettel  

PATRIOTIZMUS ÉS  FENNTARTHATÓSÁG
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való harmonikus együttélés jelentős javulást hozhat az állampolgárok életminősé-

gében.

Ezért is kell folytatni a nagyvárosi barnamezős területek rehabilitációját annak 

érdekében, hogy városaink élhetősége tovább javuljon, és versenyre tudjon kelni a 

régió fővárosaival.

11. Az elmúlt évtizedekben Magyarország pazarlóan bánt  

a természeti erőforrásaival. Pedig a fenntartható  

vízgazdálkodással és a körforgásos gazdaság erősítésével  

kerülhetjük el azokat a fenyegető gazdasági visszaeséseket,  

amikkel hamarosan számolni lehet az ökoszisztéma-szolgáltatá-

sok vagy a természeti inputok szűkösebbé válása miatt.

A gazdasági növekedés akkor támogatandó, ha nem tesz tönkre értékeket, szá-

munkra fontos  erőforrásokat. A természeti erőforrásokkal való gazdálkodás egyik 

mutatója a hazai anyagfelhasználás (DMC), amely segítségével kiszámítható, hogy 

a gazdasági növekedéssel egyidejűleg milyen mértékű a természeti erőforrások 

igénybevétele. Az erőforrás-hatékonyság a korábbi évek növekvő tendenciáját 

megtörve csökkent, azaz Magyarországon 1 € megtermeléséhez 1,25 kg anyagfel-

használásra van szükség, míg az EU átlagában ehhez 0,45 kg elegendő. Az erőfor-

rás-hatékonyság javításához tercier (szolgáltatás) és a kvaterner (K+F+I) szektorok 

erősödése, valamint a körforgásos gazdaság nagyobb térnyerése adhatna újabb 

lendületet.

A körforgásos gazdaság azon megoldások gyűjtőneve, metaforája, amik alkal-

mazásával képesek vagyunk két fontos szempont összeegyeztetésére: egyfelől, 

hogy tevékenységeink ne csökkentsék utódaink lehetőségeit a jó élet feltétele-

inek megteremtésére, ne éljük fel a természeti örökségünket; másfelől, hogy a  
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természeti korlátaink tiszteletben tartása ne jelentse a jelen generációk életminő-

ségének romlását sem. A körforgásos gazdaság technológiaváltást jelent, amikor 

a termelési és fogyasztási mechanizmusainkat és szokásainkat változtatjuk meg 

úgy, hogy ugyanazt az életminőséget kisebb természeti inputfelhasználás mellett 

érjük el.

7. ábra: Települési hulladék kezelése, 2004-2019 között
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Forrás: KSH

A körforgásos gazdaság kialakítását segítő szabályok bevezetése, a környezet-

szennyezés beárazása fontos eszköze lehet annak, hogy a következő évtizedben a 

magyar gazdaság egyre nagyobb mértékben alapozzon az innovációkra, így találva 

magának a termelékenység növekedésére támaszkodó fejlődési pályát, ami kike-

rülhetetlen követelménye a versenyképesség javításának. Ebben az értelemben 

a környezetvédelem az innovációt kikényszerítő, segítő eszköz (fontos például az 
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ipartelepítésben a potenciális környezetszennyezési lehetőségek azonosítása, az 

ezeket megelőző technológiák beépítésének garantálása).

+1  A patrióta környezet- és azon belül az éghajlatváltozási politika 

csökkenti a migrációs nyomás okait.

A nemzeti érdekeket cselekvésének középpontjában állító magyar kormány  

határozott álláspontja, hogy elutasítja az ellenőrizetlen migrációt, hiszen az  

veszélyeztetheti a kulturális és vallási tradíciókat Magyarországon. Az éghajlatvál-

tozás és annak következményei különösen sújtják azokat az afrikai és közel-keleti  

régiókat, melyek instabil politikai és gazdasági helyzetük miatt már egyébként is a 

migráció fő kiindulópontjai voltak. A környezeti problémák csökkentése hozzájárul 

a globális migrációs nyomás mérsékléséhez, és ezzel a európai értékeken alapuló, 

jó élet megéléséhez is a kontinensen. 

MÓDSZERTAN

A jelen dokumentum elkészítését az European Climate Foundation támogatása 

tette lehetővé. A munka során azt a célt fogalmaztuk meg, hogy a magyar jobboldal 

tématerülettel foglalkozó vezetőit és a konzervatív-polgári eszme legkiválóbb hazai 

képviselőit megszólítva összegezzük, mely pontokon erősítheti a klímavédelem a 

fenntarthatóság célját érvényesíteni kívánó patrióta politikai cselekvést. A projekt 

során feldolgoztuk a 2010 utáni kormányzati működés eszmei alapjaival és tapasz-

talataival foglalkozó szaktudományos és politológiai műveket is.

A COVID-19 járvány által okozott lezárások, valamint a járvány kezelésével  

kapcsolatos kormányzati feladatok ellátása nagymértékben gátolt minket abban, 

hogy a tervezett interjúkat időben lebonyolítsuk (az interjúkérdéseket alább tesszük 

közzé). 
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KONZULTÁCIÓK, INTERJÚK, WORKSHOPOK

INTERJÚK

INTERJÚALANY KÉPVISELT SZERVEZET INTERJÚ IDŐPONTJA

Steiner Attila

Innovációs és Technológiai  
Minisztérium, körforgásos  
gazdaság fejlesztéséért,  
energia- és klímapolitikáért 
felelős államtitkár

2021. június 25.

Bencsik János Országgyűlés, képviselő 2021. április 5. 
(írásos kommunikáció)

Schanda Tamás

Innovációs és Technológiai  
Minisztérium, miniszterhelyettes, 
parlamenti és stratégiai  
államtitkár

2021. augusztus 10.

Áder János Köztársasági Elnöki Hivatal, 
Köztársasági Elnök 2021. október 18.

Orbán Balázs miniszterhelyettes,  
Miniszterelnökség

2021. szeptember 25. 
(írásos kommunikáció)

Az interjúk elkészítésével párhuzamosan szakértői workshopokat is szervez-

tünk klímapolitikai szakértőkkel és elismert jobboldali gondolkodókkal annak 

érdekében, hogy jobban megértsük a jobboldali, keresztény-konzervatív gondol-

kodásmód és a klímavédelem természetvédelem kapcsolatát. Az alapfelvetésünk 

az volt, hogy a hazai közbeszédben (az európaiban is) a liberális, illetve a baloldal 

uralja a klímavédelem témakörét, így a jobboldal az ilyen irányú közbeszéd-temati-

zálásból kimarad. Az interjúk és workshopok alkalmával igyekeztünk megismerni, 

hogy a jobboldali gondolkodók és politikai vezetők milyen nyelvkészlettel és hogyan 

gondolkodnak a jobboldali klímapolitikáról, melyek lehetnek azok a főbb üzenetek,  

amelyek átadhatók a jobboldali érzelmű állampolgároknak a klímavédelemmel 

kapcsolatban.
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SZAKÉRTŐI WORKSHOPOK

RÉSZTVEVŐ NEVE KÉPVISELT SZERVEZET WORKSHOP IDŐPONTJA

Balázs Zoltán Budapesti Corvinus  
Egyetem 2021. június 8.

Mike Károly ELTE 2021. június 8.

Szalai Ákos Pázmány Péter  
Katolikus Egyetem 2021. június 8.

Hortay Olivér Századvég 2021. június 10.

Litkei Máté János Mathias Corvinus  
Collegium 2021. június 10.

Zlinszky János Pázmány Péter  
Katolikus Egyetem 2021. június 10.

Miután szintetizáltuk a workshopok és interjúk tapasztalatait, a szakértőknek 

megküldtük véleményezésre a vitaanyagot – a 12 pontot -, amelyet a workshopokon  

résztvevők fele véleményezett is. Az elhangzott vagy megírt tapasztalatokat  

beépítettük a végleges verzióba. Alapvetően arra voltunk kíváncsiak a véleményezés  

során, hogy az általunk elkészített jobboldali környezetpolitikai keretrendszer 

mennyire illeszkedik a jobboldali, keresztény-konzervatív szemlélethez.

VÉLEMÉNYEZÉS

RÉSZTVEVŐ NEVE KÉPVISELT SZERVEZET WORKSHOP IDŐPONTJA

Litkei Máté János Mathias Corvinus  
Collegium

2021. október 12.  
– írásbeli véleményezés

Balázs Zoltán Budapesti Corvinus  
Egyetem

2021. október 12.  
– interjú

Mike Károly ELTE 2021. október 21.  
– írásbeli véleményezés
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MELLÉKLET

KÉRDÉSSOR – A PATRIÓTA KÖRNYEZETPOLITIKA LEHETSÉGES 

IRÁNYAI – A TERMÉSZET- ÉS ÉGHAJLATVÉDELEM MINT  

A NEMZETSTATÉGIA CÉLOK ELÉRÉSÉNEK ESZKÖZE

 1) Mit gondol, Magyarország számára melyek azok a legjelentősebb   

  nemzeti kihívások, amikre az előttünk álló években-évtizedekben   

  megmaradásunk érdekében válaszokat kell találnunk? 

 2) A 2010-es patrióta fordulat utáni nemzeti célkitűzések áttekintése:

  a) Ön szerint melyek az általános érvényű (szak)politikai célok    

   társadalmunk  jobboldali, konzervatív közössége számára?

  b) Ön szerint melyek az előbbieket szolgáló legfontosabb célkitűzések 

   2022-ig? Melyek a legjelentősebb kihívások, amelyekre megoldást lehet  

   találni 2022-ig?

  c) Véleménye szerint melyek lehetnek a legfontosabb szakpolitikai célok   

   2030-ig? Melyek a célokhoz kapcsolódó legjelentősebb kihívások?

  d) Melyek Ön szerint azok a szakpolitikai kihívások az előzőleg

   felsoroltak közül, amelynek klímavédelmi / környezetvédelmi /    

   természetvédelmi relevanciája van?

  e) A rövid és középtávon kitűzött célok eléréséhez a rendelkezésre    

   álló eszközök közül melyeknek van a klímavédelem / környezetvédelem /  

   természetvédelem szempontjából is releváns hatása és melyek ezen   

   hatások?
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 3) Természet- és környezetvédelem:

  a) A természeti erőforrások degradációját mennyiben tekinti kiemelkedő   

   nemzeti ügynek, kihívásnak?

  b) Mi a véleménye a magyar környezetügy helyzetéről, a természetvédelem  

   szerepéről?

 4) Éghajlatváltozással kapcsolatos politika:

  a) Ön mennyire ért egyet azokkal a vélekedésekkel, melyek szerint a   

   klímaváltozás az emberiség legfontosabb jelenkori kihívása?

  b) Mely pontokon ért egyet és mely pontokon szállna vitába a    

   klímavédelmet zászlajukra író külföldi politikai mozgalmakkal, globális 

   szerveződésekkel? 

  c) Mit gondol, a hazai jobboldali politikai közösség mely pontokban, milyen  

   elemekben tud azonosulni a klímaváltozás fontosságát hangsúlyozó  

   érvekkel? Mik azok a vélekedések, amikben a legnagyobbak  

   a különbségek?
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