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Az éghajlatváltozás, a szélsőséges időjárási jelenségek gyarapodása a világon mindenütt egyértelműen 

érzékelhető, az általuk okozott természeti, gazdasági és társadalmi hatások egyre több embert érintenek. 

A klímaválság tehát nem új keletű ügy. Ezzel a magyarok is tisztában vannak. A klímavédelem politikai 

divattá vált, a sok üres beszéd pedig lerontja az ügy komolyságát. Ha valóban féltjük a földünket, a 

természetet, a klímánkat, akkor ideje beszéd helyett cselekedni.  

A nemzeti klíma- és energiapolitikával szemben négy szinten fogalmazódnak meg meghatározó követelmények: 

igazodni kell a klímavédelmet szolgáló nemzetközi és Európai Uniós vállalásainkhoz, az egész Kárpát-

medencét érintően érvényes válaszokat kell adni, és a hazai környezetet tekintve is meg kell felelni minden 

előttünk álló kihívásnak. 

Elsődleges feladat a Kárpát-medence természeti környezetének, gazdag vízkészletének, termőföldjeinek, 

erdeinek, változatos élővilágának megóvása, megőrzése. A Kárpát-medence ugyanis alkalmas hely arra, hogy a 

kedvezőtlenebb klíma-forgatókönyvek bekövetkezése esetén is képes legyen fenntartani a magyar családok 

közös életét. 



Az éghajlatváltozás szempontjából Magyarország helyzete egyedi: hazánk részesedése az üvegházhatású gázok 

világszintű kibocsátásából elenyésző. Az elmúlt húsz évben mindössze 21 ország volt képes gazdasági növekedésre 

úgy, hogy közben szén-dioxid-kibocsátását csökkentette, Magyarország - mások mellett - Ausztria, Hollandia és 

Németország teljesítményét is felülmúlva ezek közé tartozik. 

Magyarországot 2050-re klímasemleges országgá lehet tenni. A cél teljesítéséhez szükséges teendőkkel 

kapcsolatban azonban négy szempontot feltétlenül érvényesítenünk kell: 

A klímasemleges gazdaságra való átállás költségeit első helyen a klímarongálókkal,  

a jelentős szennyező országokkal és a nagyvállalatokkal kell megfizettetni. 1 

Az alkalmazkodásnak úgy kell megtörténnie, hogy a magyar családok által fizetett  

energia- és élelmiszerárak emiatt ne növekedjenek.  2 

Elfogadhatatlan, hogy az Európai Unió következő költségvetésében a szegényebb, felzárkózó  

országoknak járó kohéziós támogatásokból vegyenek el pénzt, és azt forgassák át klímavédelmi 

célokra.  

3 

Atomenergia nélkül nincs klímasemleges gazdaság, ezért Európában az atomenergia  

használatát nem korlátozni, hanem támogatni kell. 
4 

Megalkottuk azt a programot, amellyel elérjük, hogy 2030-ra a Magyarországon előállított energia 90 százalékban 

széndioxid-mentes lesz. A kibocsátási szint további csökkentése mellett kiemelt törekvés az energiabiztonság, a 

klímavédelem és a gazdaságfejlesztés céljainak – egymást erősítő – összehangolása és a teremtett környezetünk 

megóvása, melyet a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervben foglalt konkrét intézkedések segítenek elő. 
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Július 1-jével  
megkezdjük az  
illegális hulladéklerakók 
felszámolását. 
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Az évi 328.000 m3 illegális hulladék  
6 méter magasan borítaná be  
a Kossuth teret. 
 

Megtisztítjuk az illegális hulladéktól az országot  

Határozott lépéseket teszünk az illegális hulladéklerakók felszámolása és az 

elkövetők megbüntetése érdekében. 

Július 1-től létrehozzuk a Hulladékgazdálkodási Hatóságot, amelynek feladata lesz a hulladék-

gazdálkodási ágazat ellenőrzése, az illegális hulladéklerakók felkutatása, tettenérése, 

büntetése, illetve az ingatlan tulajdonosok kényszerítése - együttműködésben az 

önkormányzatokkal - a hulladék eltávolítására. Ösztönözzük az újrahasználható termékek 

elterjedését és hasznosítjuk az újrafeldolgozható hulladékot, a településeket és az embereket 

megóvjuk a szennyezés káros hatásaitól. Az ezzel kapcsolatos részletes intézkedéseket a 

kormány tavasszal fogadja el. 

A hulladék helytelen gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása, feldolgozása,  

lerakása esetén a lehető legszigorúbb intézkedéseket vezetjük be. 
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Betiltjuk az egyszer 
használatos műanyagok 
forgalmazását. 

Lehetővé tesszük az üveg és a 
műanyag palackok, valamint a 
fémdobozok visszaváltását. 
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2021-től betiltjuk az egyszer használatos műanyagok forgalmazását, így különösen a 

műanyag poharakat, evőeszközöket, tányérokat, szívószálakat és bevásárló táskákat. 

Minden olyan intézkedést megteszünk, amely ahhoz szükséges, hogy az egyszer 

használatos, ám jelenleg tömegesen előforduló termékek forgalmazását, illetve használatát 

más, könnyen újrahasználható, újrahasznosítható termékek váltsák fel. Ennek érdekében 

támogatni fogjuk a vállalkozásokat, kiemelten a hazai kis-, és közepes vállalkozásokat az 

egyszer használatos műanyag termékeket felváltó új termékek fejlesztésében, gyártásában. 

Beszüntetjük a környezetromboló termékek használatát. 

6 év alatt felére 
csökkentettük az egy 
főre jutó műanyag   
zacskók számát. 

Betiltjuk az egyszer használatos műanyagokat 

2010 

160 db/fő/év 

2016 

80 db/fő/év 

2021 

0 db/fő/év 
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8 év múlva a műanyag 
palackok 90%-a 
újrahasznosításra 
kerül. 

Lehetővé tesszük az üveg- és műanyag 

palackok, valamint a fémdobozok visszaváltását 

Az újrafelhasználásra nem alkalmas hulladékot energiává alakítjuk át,  

hogy azt a magyar családok, magyar vállalkozások használhassák fel. 

Radikálisan átalakítjuk a műanyag palackok, fém dobozok és  

üvegek  használatának rendszerét, gyakorlatilag megszüntetjük  

a környezetkárosító hatásukat.  

 

Az egyszer használatos műanyag palackok, a fém dobozok és az üvegek ellepik a 

környezetünket, ugyanakkor jelentős részük visszavezethető a gazdaságba, támogatva 

a körforgásos gazdaságra történő áttérést. Mivel a hulladék érték, ezért az érintett cégek 

társadalmi részvételével olyan rendszert alakítunk, amelyben visszaadjuk az üres 

műanyag palackok, fém dobozok és üvegek árát.  
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Meg fogjuk  
védeni a folyóinkat  
a külföldről ide érkező 
hulladékoktól. 
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2021-ig 150 ezer hektárnyi 
védett természeti területen 
gondoskodunk az élőhelyek 
helyreállításáról és a megőrzés 
feltételeinek megteremtéséről. 

Megvédjük vizeinket 

A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás során kiemelt figyelmet fordítunk  

a Magyarország területére érkező víz megtartására, vizeink védelmére. 

A klímaváltozás a csapadék éven belüli eloszlására, ezáltal pedig az elérhető víz 

mennyiségére és minőségére is hatással van: számos térségben fordul elő a 

vízhiány és víztöbblet akár ugyanabban az évben.  

Nem engedjük meg, hogy a külföldről származó, folyókon keresztül ide érkező 

felelőtlen környezethasználatból származó hulladék tovább károsítsa természeti 

értékeinket, folyóinkat, vizeinket és azok élővilágát. Gondoskodunk a folyóink, 

különösen a Tisza, valamint a Duna műanyagoktól való megtisztításáról. 

 

A tiszta víz nemzeti kincsünk, megbecsüljük és megóvjuk  

a Kárpát-medence vízkészletét. 
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Elvárjuk a multinacionális 
cégektől, hogy környezetbarát 
technológiákat alkalmazzanak. 

Támogatjuk a kis- és 
középvállalkozások megújuló 
energiatermelését. 
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32 Mrd forinttal támogatjuk  
a kis- és középvállalkozások 
megújuló energiatermelését. 

Támogatjuk a kkv-k megújuló energiatermelését 

Hozzájárulunk a helyben elérhető, megújuló energiaforrások 

használatához, amellyel nem csak az energiafelhasználást 

tesszük tisztábbá, de a kis- és középvállalkozások energia- 

függetlenségét is erősítjük. Támogatjuk a saját energia-

fogyasztás helyben elérhető megújuló energiaforrással  

megvalósuló részleges vagy teljes kiváltását, segítjük a  
vállalkozások versenyképességének javítását.  

Szigorúan fellépünk a multinacionális cégekkel szemben, hogy környezetbarát 

technológiákat alkalmazzanak.  A magyar kkv megújuló energiatermelését pedig  

32 Mrd Ft-tal támogatjuk. 
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A Mátrai Erőmű korszerűsítével 
jelentősen csökkenthető az 
ország üvegházhatású gáz 
kibocsátása. 

Környezetbaráttá alakítjuk a Mátrai Erőművet 

A Mátrai Erőmű átalakítását úgy végezzük el, hogy közben a hazai villamosenergia-

ellátás biztonsága zavartalan legyen. Az Erőmű közvetlenül 2100 munkavállaló, 

közvetetten mintegy 10 ezer családtag megélhetését biztosítja. A kormány kiemelt 

célja, hogy a térségbeli vállalkozásokat támogassa a régió átalakításával kapcsolatos 

foglalkoztatási feladatok megoldásában. A Mátrai Erőmű lignites egységei fokozatosan 

kerülnek kivezetésre, 2025-öt követően a széntüzelés leáll. A lignittüzelés fokozatos 

megszüntetésével  párhuzamosan, földgáz alapú fejlesztés mellett olyan korszerű 

technológiák jutnak szerephez, mint a napelemes áramtermelés, a villamosenergia-

tárolás, illetve az erőmű hulladékégető kapacitásának növelése. 

Szennyezés helyett korszerű és innovatív megoldások  

a hazai energiatermelésben. 

A Mátrai Erőmű zöld jövőképének kialakításával a kormány a következő évtized legjelentősebb 

magyar klímavédelmi, és egyben kiemelt régiófejlesztési projektjének megvalósítását kezdi meg. 
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Minden újszülött  
után tíz fát ültetünk. 

Ez évente egy millió  
fát jelent. 
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2030-ra az  
ország erdővel 
borított területe 
27%-ra nő. 

Évente 1 millió fát ültetünk,  

minden újszülött után legalább tízet 

A kormány számára fontos, hogy országszerte egyre nagyobb területen 

minőségi erdőkkel rendelkezzünk. 

Az erdőgazdaságokban, illetve utak és vasútvonalak mentén, barnamezős, 

valamint a honvédségi használatra feleslegessé nyilvánított területeken faültetési 

programot indítunk, amelynek végrehajtása során évente 1 millió fát ültetünk, 

minden újszülött után legalább tízet. Az erdők amellett, hogy szénmegkötő 

kapacitásukkal kiemelten szolgálják a klímavédelmet, egyben tiszta levegőt, 

élhető környezetet és feltöltődési lehetőséget biztosítanak minden magyar család 

számára.  

Gondoskodunk az erdős területek bővüléséről. 
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A következő  
10 évben  
meghatszorozzuk  
a naperőművek  
kapacitását. 
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10 év alatt hatszorosára 
növeljük a napenergia 
termelő kapacitást 
hazánkban. 

Tíz év alatt meghatszorozzuk  

a naperőművek kapacitását  

Segítünk, hogy a háztartások áramszámlája tartósan alacsony szinten maradjon. 

Megvédjük a rezsicsökkentés eredményeit, és olcsó, 

innovatív energiát biztosítunk a magyar családok számára.  

2020 

1 000 MW 

2030 

6 000 MW 

6x 

A háztartások napelemes áramtermelését kedvezményes hitellel és a nettó 

elszámolás rendszerével támogatjuk. 2022-ig 3 ezer, 2030-ig legalább 6 ezer MW 

napenergia termelő kapacitás üzembe állítását ösztönözzük, kiemelten az egyéni 

fogyasztóknál (háztetőre szerelt háztartási méretű kiserőművek), valamint a 

nagyméretű, erőművi energiatermelés területén. Települési szinten is ki kell 

használni a helyben elérhető, megújuló energiaforrásokra építő lehetőségeket 

(biomassza, geotermikus energia, napenergia).  
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A karbonsemleges hazai 
villamosenergia-termelés 
részaránya 2030-ra  
90%-ra nő. 

2030-ra az előállított energia 90 százalékban 

széndioxid-mentes lesz 

A magyar energiastratégia alapja, hogy az áramellátás jelentős 

hányadát elsősorban atomenergia és napenergia biztosítja. 

Garantáljuk, hogy senki ne maradjon villany és gáz nélkül. Felülvizsgáljuk 

az energetikai (gáz, távhő, villamos energia) hálózatok időjárási 

szélsőségekkel, éghajlatváltozással szembeni sérülékenységét, és 

biztosítjuk, hogy az erőművi és energetikai fejlesztések során az éghajlati 

kockázati szempontok is érvényesüljenek.  

Garantáljuk az ország energiabiztonságát, miközben 

megőrizzük a rezsicsökkentés eredményeit. 

2030 
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10 év alatt minden 
negyedik magyar 
háztartásba okos 
mérőt telepítünk. 

Okos fogyasztásmérőket telepítünk 

Segítjük a magyar háztartásokat, hogy saját maguk dönthessenek 

az energiafogyasztásuk mértékéről és időzítéséről. 

2030-ig legalább 1 millió okos fogyasztásmérőt telepítünk a villamos energia 

fogyasztás szabályozhatóvá tételére. 

A távfűtött lakások esetében a fűtési rendszer szabályozhatóvá tételét és annak 

alapján történő számlázás bevezetését 200 ezer otthonban fogjuk elvégezni.  

Az okos mérővel elérjük, hogy a szolgáltatók jobb ajánlatot tegyenek. 

Energiafogyasztásuk tudatosságának növelésével a háztartások is 

hozzájárulhatnak a klímavédelemhez, miközben  

rezsiköltséget is megtakaríthatnak. 
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Támogatni fogjuk  
az olcsó elektromos  
autók megjelenését  
és használatát. 
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Nem leszünk Európa roncstemetője, a szennyező autók behozatalát szigorúan korlátozzuk. 

Az elektromos közlekedés nem a gazdagok kiváltsága. Megreformáljuk az elektromobilitás 

ösztönzési rendszerét, megteremtjük annak lehetőségét, hogy a kis és olcsó autók nagyobb 

támogatást kapjanak. A megfelelő szolgáltatások kiépítése érdekében minden új építésű társas-, 

és irodaházban lehetőség lesz az elektromos autók töltésére. Kiemelt figyelmet fordítunk a 

különböző közszolgáltatók, valamint a flottákat üzemeltető társaságok járműveinek cseréjére.  

Átalakítjuk az elektromos gépjárművek beszerzését. 

Jelentősen nő az 
elektromos járművek 
aránya az új autó-
vásárlásokon belül. 

Támogatjuk az olcsó elektromos autók  

megjelenését és használatát 

13% 

6% 
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Támogatjuk az alacsony és nulla kibocsátású járművek  

beszerzését a közösségi közlekedés számára. 

Elindítjuk a Zöld Busz Programot 

10 éven belül minden 
második busz környezet- 
kímélő lesz a nagyvárosok 
tömegközlekedésében 

A tiszta levegő biztosítása és a klíma védelme érdekében indított Zöld 

Busz Program keretében 2022-től csak elektromos buszt lehet üzembe 

helyezni a 25 ezer főt meghaladó lélekszámú településeken.  

Tíz éven belül minden második busz környezetbarát lesz a nagyvárosok helyi 

tömegközlekedésében. A program költségvetése 10 év alatt 36 milliárd forint. 

Az intézkedés része a hazai buszgyártás megerősítését szolgáló akciótervnek 

is. A kormány támogatja a tömegközlekedés arányának növelését és a 

kötöttpályás elővárosi közlekedés fejlesztését. 
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Bevezetjük a 
Zöld Államkötvényt. 
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Bevezetjük a Zöld Államkötvényt 

Zöld Államkötvény programot indítunk, aminek a forrásait  

kizárólag zöld ügyek finanszírozására fordítjuk. 

Megkezdtük a klímavédelmet célzó költségvetési kiadások 

finanszírozására szolgáló zöld kötvény kibocsátásának 

előkészítését. Aki ilyet vásárol, az a klímavédelem ügyét 

támogatja, mert a magyar kormány vállalja, hogy az ebből 

befolyó pénzt csak klímabarát programokra fordítja.  

Zöld 
Államkötvényt    
bocsátunk ki 
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