
„Zöld parlament” már húsz éve

Idén 20. alkalommal rendezték meg a hazai Környezet- és Természetvédelmi 
Társadalmi Szervezetek Országos Találkozóját (OT). A március utolsó hétvé-
géjén Hortobágyon megtartott négynapos rendezvényen több jelentős téma is 
terítékre került, így szó volt a pártok környezetvédelmi programjáról, a 2011-
es magyar EU-elnökségre való felkészülésről, a klímatörvény és a földtörvény 
civil vonatkozásairól, valamint megújult az OT működési szabályzata is.

Miután  a  résztvevők  megismerkedtek  a 
Hortobágy természeti  és kulturális  jelleg-
zetességeivel,  meghallgatták  az  első  ple-
náris  ülést,  melyet  Fülöp  Sándornak,  a 
jövő nemzedékek országgyűlési biztosának 
felvezetője nyitott meg. Fülöp Sándor há-
rom párhuzamosan zajló válságról beszélt: 
a rövid távon megoldható gazdasági és a 
közeli jövőben talán rendezhető erőforrás-
válságról, valamint a hosszú távú ökológiai 
válságról,  amelyről  senki  sem tudja,  ho-
gyan  fogjuk  megoldani.  Az  ombudsman 
egy zöld minimum elfogadását kérte a pár-
toktól, amellyel a tanácskozáson jelenlévő 
pártok képviselői egyetértettek.

Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke vezette le az országos listát állító pár-
tok környezetvédelmi programjainak bemutatását, melyen az LMP-t Jávor Benedek, az 
MDF-et Makay Zsolt, az MSZP-t pedig Szabó Imre képviselte.

A 2011-es magyar EU elnökséggel foglalkozó plenáris ülést Beliczay Erzsébet, a Leve-
gő Munkacsoport elnökhelyettese vezette.

Meghívott vendég volt dr. Faragó Tibor, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
szakállamtitkára, aki a minisztérium részéről az éghajlattal és az Európai Duna-régió-
val kapcsolatos nemzetközi tárgyalásokat vezeti. Hangsúlyozta, hogy a féléves elnök-
ség idején a fő feladat a 27 tagállam törekvéseinek koordinálása, közmegegyezéssel 
kialakított stratégiák tető alá hozása. Kétségtelen azonban, hogy a figyelem ilyenkor 
fokozottan az elnöklő ország felé fordul, ami hosszabb távon a kedvezőbb megítélé-
sünket, érdekeink jobb érvényesítését segítheti elő. Ezután következtek a felkért hoz-
zászólók: Botár Alexa (Magyar Természetvédők Szövetsége) a civil vélemények becsa-
tolását,  a  véleménynyilvánítási  lehetőségeket  ismertette.  Kovács  Bence  (Független 
Ökológiai Központ) a településfejlesztésről, városfejlesztésről és az európai uniós fej-
lesztési  forrásokról beszélt.  Halmos Gergő (Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület) a biodiverzitás megőrzésére, a vidékfejlesztésre és a fenntartható mező-
gazdaságra hívta fel a figyelmet. Szabó Zoltán (Levegő Munkacsoport) témája az öko-
lógiai szempontú pénzügyi szabályozás, a környezeti szempontból káros támogatások, 
az út díj és az energiaadó voltak. Szóba került még az Aarhusi Egyezmény betartása, 
a környezeti ügyekbe beleszólás és jogorvoslat színvonala, valamint a vegyi anyagok 
használatának kérdése, ami az EU-ban egyre nagyobb szerepet kap.
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Az éghajlatváltozással foglalkozó üléseken 
értékelték a koppenhágai klímacsúcs utáni 
helyzetet.  Jelenleg  a  legfontosabb kérdé-
sek a következők: kibocsátás-csökkentés, 
alkalmazkodás, a technológia átadása, az 
erdők megőrzése és a pénzügyek.

Többen  kifogásolták,  hogy  a  nemzetközi 
szabályozás egyetlen tényezőre, az üveg-
házgázok  kibocsátásának  csökkentésére 
összpontosít.  Ebből a szempontból  a ma-
gyar  klímatörvény-tervezet  rendhagyó, 
ugyanis komplexen kezeli  a problémát. A 
szövegben ugyanakkor nincsenek konkrét 
határidők, ezek meghatározása a követke-
ző év feladata lesz.

Az új szervezeti és működési szabályzat elfogadásával a zöld mozgalom is új korsza-
kába lépett. Az új szabályzat ugyanis kiemelten alapoz az elektronikus működésre, 
mely nem csak hatékonyságnövelést, de jelentős erőforrás megtakarítást is hozhat. 

A plenáris ülések mellett összesen 17 különböző szekcióülés kísérte a programot, me-
lyeken az egyes témákhoz tartozó legfrissebb eredményeket ismerhették meg a részt-
vevők. A szekcióülések összefoglalóját és állásfoglalásait az OT hivatalos honlapján le-
het megtekinteni.

A magyarországi zöld mozgalom szervezettségével és érdekérvényesítő képességével 
már régóta kitűnik a hazai és nemzetközi palettán. Elmondhatjuk, hogy több témában 
ma már megkerülhetetlen a zöld szervezetek bevonása, mely jelentősen hozzájárult a 
környezeti demokrácia fejlődéséhez. 

Budapest, 2010. március 31.
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