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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani. 

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért 
felelős miniszter 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Miért fontosabb az EU-nak Magyarország túlélése, 
mint az Orbán-kormánynak? " 

Tisztelt Miniszter úr!

Az éghajlatváltozás ránk rúgta az ajtót. A poloskainvázió, a kiszáradó Duna,

a dráguló alapvető zöldségek mind annak a jelei, hogy nem dughatjuk tovább homokba a fejünket.

Magyarországot az éghajlatváltozás aránytalanul negatívan sújtja. A XX. század eleje óta a 
középhőmérséklet 1,3 fokot emelkedett, szemben a globális 0,8 fokkal. Azaz itt több, mint 
másfélszer durvábban üt ez a válság.

Felismeri-e a kormány az országot fenyegető legnagyobb veszélyt, az éghajlatváltozást, és 
hajlandó-e tennie ellene?

Úgy tűnik, nem. Az Orbán-kormány 2010 óta folyamatosan rombolja a természetet védő 
intézményrendszert, természetközeli mezőgazdaság helyett a talajpusztító nagyüzemeket támogatja,
gátolja a megújuló energiák terjedését, lenyúlja a lakások szigetelésére szánt pénzt, szétveri a 
hulladékgazdálkodást, és még sorolhatnánk.

Pedig forrás lett volna rá. És lenne a jövőben is: az EU-s támogatások elsőrangú céljai lesznek ezek 
a területek a következő, 2021-2027 közötti költségvetési ciklusban. Az Európai Bizottság előzetes 
véleményében öt szakpolitikai célkitűzést határozott meg. Ezek közül kettő közvetlenül a kormány 
által elhanyagolt területeket célozza: az „alacsony szén-dioxid-kibocsátású és zöldebb Európát” és a
az ellenállóképes közlekedési hálózatokat. Ez az, amit EU szinten fontosnak tartanak – mert ott már
felismerték, hogy a vizeink, erdejeink védelme, a hulladékok megszüntetése, újrahasználata, a 



levegőminőség javítása, a természetvédelmi – Natura 2000 – területek szigorú védelme, az 
energiatakarékosság, a a megújuló rendszerek kiépítése és a fosszilis energiatermelés gyors 
visszaszorítása nélkül nincs jövő. Európa, és benne Magyarország vagy zöld lesz, vagy nem lesz.

Kérdezem tehát: 

Hajlandó-e a kormány felvenni a küzdelmet a legnagyobb fenyegetéssel, az éghajlatváltozással, és a
2021 és 2027 közötti EU-s források legalább felét erre a célokra költeni? Vagyis arra, hogy hazánk 
élhető maradjon, ne süljünk meg, ne száradjunk ki, ne pusztuljon ki az őshonos növény- és 
állatvilág.
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