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A Zöld kisokos megírását követően úgy gondoltuk, hogy megalkotjuk a
második kiadványt is. Winkler Gyula európai parlamenti képviselő
gyakornokaiként folytattuk az elkezdett munkát, hiszen a
környezetvédelem fontos és közös ügyünk, amelyről folyamatosan
beszélnünk kell.

Az első kiadványban a hangsúlyt a különböző környezetvédelmi
projektekre fektettük. A cél az volt, hogy minél több olyan
kezdeményezést és programot találjunk, amelyek segítik a
környezetszennyezés csökkentését helyi, regionális, országos és
nemzetközi szinten egyaránt. Egyéni, civil szervezeti, intézményi
projekteket ismertettünk, amelyek követendő jópéldák. Bízunk abban,
hogy sikerült az erdélyi fiatalok figyelmét felkeltenünk és elérnünk azt,
hogy akár egy- két éven belül néhányat megpróbáljanak megvalósítani
az ötletek közül, hogy jobbá és szebbé tegyék környezetüket. 

A Zöld kisokos második kiadványában arról olvashatunk, hogy
nemzetközi, európai uniós és országos szinten milyen szabályozásokat
vezettek be a környezetszennyezés csökkentése érdekében. Minden
újonnan bevezetett rendelkezést számos vita előz meg, hiszen ütköznek
az érdekek, konfliktusok alakulhatnak ki. Viszont közös erővel el lehet
érni azt, hogy számunkra és a jövő generációi számára egy
környezetbarát jövőt biztosítsunk, erre jó példa az európai zöld
megállapodás. Az első kiadványban az európai zöld megállapodásról már
volt szó, a következőkben pedig kifejtjük létrejöttét, céljait és politikai
kihívásait is. Ezt követően megvizsgáljuk azt, hogy Románia milyen
intézkedésekkel járul hozzá az európai zöld megállapodás
sikerességéhez és mi mit tehetünk ennek elérése érdekében.

Szeretnénk, hogy a második kiadvány olyan hasznos olvasmány legyen,
amely által olvasóink megértik, hogy a környezetvédelmi intézkedések
mindenki számára fontos célt szolgálnak.



A klímaváltozás ma a közbeszéd elkerülhetetlen része,
európai és hazai szinten is rendszeresen napirenden
szerepel a környezetvédelem, a környezettudatosság
kérdése. Egyre fontosabbá válik a hulladékgazdálkodás
, 
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a megújuló energiaforrások kérdése, a fenntarthatóság követelménye a
gazdaságban, a mezőgazdaságban, az iparban, a kereskedelemben,
ahogy egyre inkább nélkülözhetetlen a zöld gondolkodás a mindennapi
életben is. Gyakornokaink az általuk összeállított első Zöld kisokosban
olyan követendő jó példákat gyűjtöttek össze, amelyeket egyéni,
intézményi, szervezeti, közösségi szinten lehet és érdemes átvenni. A
környezetvédelem olyan terület, amely éppen attól erősödik meg, hogy
minél többen fontosnak tartjuk és teszünk is érte, sőt határokon
átnyúlnak a hatásai, ezért sem lehet csak magunkba fordulva, egyedül
küzdeni az éghajlatváltozás ellen. A környezetszennyezés nem ismeri az
országhatárokat, közös erőfeszítéssel, összefogással lehet ezen a
területen eredményeket elérni.

Folytatva a munkát, a gyakornokok egy második Zöld Kisokost is
összeállítottak, amelyben azt vizsgálják, milyen országos és európai uniós
törvénykezési keret áll rendelkezésünkre, milyen célkitűzéseket
fogalmazott meg az EU annak érdekében, hogy Európa 2050-re
karbonsemlegessé váljon. Ehhez együttműködésre, mentalitásváltásra
van szükség, intézményi és közösségi szinten is. Mindenkire szükség van,
hiszen rendszerszintű változást kell elérnünk. 
Fontos, hogy együtt építsünk zöld jövőt Erdélyben, éppen ezért a
témával kapcsolatos javaslataitokat, elképzeléseiteket örömmel
fogadom a winkler@rmdsz.ro címen. 

Barátsággal, 
Winkler Gyula
európai parlamenti képviselő (RMDSZ, EPP)

Zöld jövő itthon, Erdélyben
 



Mi magunk döntjük el, hogy reggel autóba szállunk-e, vagy más,
környezettudatos alternatívát választunk a közlekedésre. 
Mi magunk döntjük el azt is, hogy vásárláskor újrahasznosítható csomagolású
termékeket választunk és úgyszintén a saját döntésünk az is, hogy
környezettudatosan gondolkodunk, cselekszünk mindennapjainkban.

A mi döntésünk, hogy milyen lesz a következő évek modern embere. Együtt tud
majd élni a környezetével úgy, hogy azt hosszútávon megőrizze vagy pedig
lerombolja azt? Képesek leszünk-e feladni megszokásainkból, kényelmünkből?
Képesek vagyunk-e ma cselekedni, és a hosszútávú érdekeket szem előtt
tartani?

Közös fellépésre van szükség. Mindenki el kell végezze a dolgát. Az állami
intézményeknek az a dolguk, hogy olyan törvényeket alkossanak, amelyek irányt
mutatnak és megteremtik a feltételeket a környezettudatos élethez. A civil
szféra példát statuál, görbe tükröt tár elénk és folyamatosan emlékeztet a napi
teendőinkre. 

A mindennapi életben pedig nekünk az a dolgunk, hogy tudatosan éljünk,
tudatosan cselekedjünk és legyünk tekintettel arra, hogy ezt a világot örökül kell
hagynunk gyermekeinknek.

Biztosítom, kedves olvasó, hogy eltökélt szándékom, hogy miniszteri
mandátumom alatt meghozzam azokat a döntéseket, amelyek hosszútávon
biztos alapul szolgálnak környezetünk védelmére. 

Barátsággal,
Tánczos Barna 
környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter
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Kedves olvasó! 

A környezetünk védelme nem egyszemélyes
feladat. Ez nem csak egy szaktárcán, egy
környezetvédelmi miniszteren vagy egy civil
szervezeten múlik, hanem mindannyiunkon. 
Rajtunk múlik, hogy a következő generációknak
mit hagyunk hátra. 



Milyen veszélyeket rejt a
környezetszennyezés?

 

Számos veszélyt rejt a környezetszennyezés az egész világ számára,
amelynek következménye visszahat ránk és az élővilág többi tagjára is.
Vajon milyen területeken jelennek meg ezek a veszélyek és milyen
hatásaik vannak? 

.
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Első körben beszélhetünk a levegőszennyeződésről, amelynek számos
káros hatása van környezetünkre és egészségünkre egyaránt. Az ember
által okozott levegőszennyeződés nagyrészét a mezőgazdasági, ipari és
közlekedés által kibocsátott szennyezőanyagok teszik ki, amelyek
károsítják a levegő minőségét. Tudni kell azt, hogy
levegőszennyeződésről akkor beszélhetünk, hogy ha a légszennyező
anyagok mennyisége a levegőben meghaladja a jogszabályban
meghatározott értéket.

Nem szabad megfeledkeznünk a talajszennyezésről sem, hiszen ennek
is számos veszélye van, főképp a növényvilágra, de nem csak. A
szántóföldeken használt vegyszerek az esőzés következtében
bekerülnek a talajba, ezt felveszik a növények, de ugyanakkor
bekerülhetnek a talajvízbe, ami eljut majd a kutakba és folyókba is.
Ekkor már vízszennyezésről is beszélhetünk.

 



A fakitermelés mellett sokszor elfelejtkeznek az erdő újratelepítésének
fontosságáról, ezért egyes állatfajok élővilága így megszűnik, globális
szinten pedig meginog a biodiverzitás egyensúlya. 

A felsorolt környezeti problémák az éghajlat gyorsütemű változásához
vezetnek, amelyet globális felmelegedésnek nevezünk. Ennek
veszélyeire minél hamarabb választ kell találunk, így a következő
fejezetekben megtudhatjuk, hogy tulajdonképpen, mióta és hogyan
próbál válaszolni a világ a környezetszennyezés és a globális
felmelegedés kihívásaira.

 

A vízszennyezettség függ attól, amint már fentebb is említettük, hogy a
mezőgazdaságban használt vegyszerek milyen mértékben kerülnek be a
talajvíz által a folyókba vagy a patakokba. Emellett előfordul az is, hogy
szennyvíz vagy más káros vegyi anyagok is különböző folyó- vagy álló
vizekbe kerülhetnek. Mindez nemcsak az emberi életre veszélyes, hanem
a vízi élőlények számára is.
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Nemzetközi fellépés a
környezetvédelemért

 
 

A kihívás összetettségéből adódóan következik, hogy a
környezetszennyezés elleni fellépést minél magasabb szintről közelítjük
meg, annál valószínűbb, hogy sikerrel járunk. Ahogy nem elegendő,
hogy személyesen elvigyük a kukáig a szemetet, ha az embertársaink
meggondolatlanul ledobják a földre, úgy az sem elegendő, ha egyes
államok határozottan fellépnek a jelenség ellen, míg más államok
ignorálják tevékenységük következményeit.

A föld valamennyi országa elismeri a klímaváltozás veszélyét az emberi
fajra nézve, viszont a legtöbben meglehetősen tétlennek bizonyulnak a
kérdést illetően. Bár a környezetvédelem elkezdte foglalkoztatni az
embereket már a múlt század közepén, ez jóideig nem mutatkozott
meg a nemzetközi jog terén. Az első megállapodás, amelyben az
országok vállalták az üvegházhatású gázok csökkentését, ahogy az előző
kiadásban is említettük, az a Kiotói jegyzőkönyv volt, melyet 1997-ben
írtak alá és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését tűzte
ki célul. Ez a fellépés eleinte biztatónak tűnt, viszont számos problémát
rejt magában. Egyrészt az Amerikai Egyesült Államok, a föld egyik
legszennyezőbb országa nem ratifikálta. Másrészt a fejlődő nemzetek
kivételt képeztek a szigorú kötelezettségek alól, abból a megfontolásból,
hogy nekik is joguk van azt az életszínvonalat megteremteni, mint amit
a fejlett országok. Ezt viszont nem tudják elérni a fosszilis energiaforrások
használata nélkül. Így a fejlődő országok, köztük például Kína és India,
amelyek a föld népességének 80%-át jelentették akkoriban, kivételt
élveztek az üvegházhatású gázok kibocsátását illetően.
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2016. április 22-én a Kiotói egyezményt felváltotta a párizsi egyezmény.
Ez egy más megközelítést alkalmaz, mint az elődje, az üvegházhatású
gázok területén. Elsősorban nem tesz olyan jelentős különbséget a
fejlődő és a fejlett országok között, ugyanis nemzetközileg elismertté vált
az a tény, hogy ha a fejlődő nemzetek továbbá is kivételt képeznek az
üvegházhatású gázok csökkentését illetően, akkor elérhetetlen lesz a
szerződés által rögzített 1,5 vagy 2 °C-os globális hőemelkedési plafon. 

A Párizsi éghajlati egyezmény alkalmazása azonban egyáltalán nem
nevezhető gördülékenynek. Bár a klímaváltozás a nemzetközi
tudományos közösség által elismert, az egész bolygót fenyegető
jelenség, sok jelenkori vezető tagadja a kihívás jelentőségét,
szembefordulva a tudományos kimutatásokkal és az általánosan
elfogadott tényekkel. Meglepetten érte a nemzetközi közösséget, amikor
Trump elnök 2017. június 1-jén kijelentette, hogy az Amerikai Egyesült
Államok kilép a Párizsi egyezményből. Ugyan mandátumát követően, az
utódja elnöki rendelet útján ismét csatlakozott az aláíró országokhoz, a
jelenség tükrözi a klímaváltozás megosztó voltát a politikai színtéren.

Bár a Párizsi egyezmény ésszerű keretet ad a nemzetközi
együttműködésre, mégis észrevehető, hogy a legjelentősebb
légkörszennyezők, csökkentés helyett növelik az üvegházhatású gázok
kibocsátását. Biztató, hogy az elmúlt időszakban több ország is
bejelentette, hogy a politikájának fontos részét fogja képezni a
gazdaságuk klímasemlegesebbé tétele. Mindezt figyelembe véve, szoros
lesz a hajsza a Párizsi egyezmény célkitűzéseinek elérésében.
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Európai Unió – a környezetvédelem
úttörője

 
 

Az uniót már a megalakulását
követően foglalkoztatni kezdte a
környezetvédelem. Ezt tanúsítja,
hogy 1972-ben megszervezésre
került a párizsi csúcstalálkozó,
ahol körvonalazódni kezdett az
unió (akkoriban még: Európai
Közösségek) környezetvédelmi
politikája.
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1981-ben az Európai Bizottság keretein belül létrejött a Környezetvédelmi
Politikáért Felelős Főigazgatóság, amely a környezetvédelmi politikák
előkészítéséért és életbe léptetéséért felelős, valamint kezdeményezi a
jogalkotási eljárást ezen a területen. Ily módon, a környezetvédelmi
politika egyre inkább komplexebbé és összekötöttebbé vált a többi
közösségi politikával.

Az 1997-ben aláírt, az Európai Unióról szóló Amszterdami szerződésnek
köszönhetően a környezetvédelmi politika jogállása megalapozottabbá
vált. Ebben a szerződésben már említést nyer a környezetvédelem,
valamint helyet kap a fenntartható fejlődés fogalma is.

Az Európai Unió nemzetközi szinten a környezetszennyezés elleni
küzdelem egyik élharcosa. Ugyan sokak szerint a világ második
legnagyobb gazdasága, mégis nemzetközi szinten a
legkörnyezettudatosabb szervezetnek nevezhető. 2020-ban az Európai
Unió népessége majdnem 448 millió volt és 2017-ben a világszintű CO2
kibocsátásának a 9%-ért volt felelőssé tehető.

 



Ameddig a legtöbb ország, a nemzetközi megállapodások ellenére sem
csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását, addig az Európai Unió
már évek óta fokozatosan szervezi át a gazdaságát, a fenntartható
fejlődés és a körforgásos gazdaság elérésének céljából. Ennek
köszönhetően az üvegházhatású gázok is fokozatosan csökkennek az
1990-es szintekhez képest, ahogy ezt az alábbi ábra is mutatja:
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Forrás: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/greenhouse-gas-
emission-trends-6/assessment-3  

Arra is betekintést nyerhetünk, hogy a meglévő rendelkezések mellett,
milyen irányba fog változni az üvegházhatású gázok kibocsátása. Az
Európai Bizottság egyik közleménye szerint ebbe az irányba haladva „a
jelenlegi szakpolitikákkal azonban 2050-ig csak 60 %-kal csökkenthető az
üvegházhatásúgáz-kibocsátás”. Első ránézésre ez egy dicséretre méltó
teljesítmény, viszont amint ezt a későbbiekben látni fogjuk, az Európai
Unió jelenlegi tervei a környezetpolitikát illetően még ennél is
ambiciózusabbak. 



Európai zöld megállapodás
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Az Európai Unió politikájának egyik sarokköve a környezetvédelem,
amelynek az érdekében született több év alkudozás során az európai
zöld megállapodás (Green Deal), amely az uniót klímasemlegessé kívánja
tenni 2050-ig, valamint 2030-ig 55%-kal csökkenteni kívánja a szén-
dioxid kibocsátást. Akkor beszélünk klímasemlegességről, ha a szén-
dioxid kibocsátás minimálisra van csökkentve és a maradék CO2
kibocsátás összeférhető a klímát védelmező rendelkezésekkel. Fontos
feltétel, hogy elkerüljék a környezetre káros üvegházhatású gázok
kibocsátásét, vagy begyűjtsék a kibocsátott gázokat.

Az unió klímasemlegessé tétele meglehetősen nagy kihívás, ugyanis
ahogy fentebb is olvashattuk, a jelenlegi intézkedésekkel 2050-ig csak
60%-kal csökkenne az üvegházhatású gázok kibocsátása. Ahhoz, hogy
2050-ig megvalósuljon a teljes klímasemlegesség, meglehetősen nehéz
döntéseket kell meghozniuk a politikai vezetőknek.

 



Green Deal – politikai kihívás
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A környezetvédelmi politika
célkitűzései olyan intézkedéseket
követelnek meg, amelyek
egyenlőtlenül érhetik a
tagállamokat. Például az északi
országoknak, akik már egy
jóideje hangsúlyt fektettek a
környezetbarát átállásra,
könnyebb dolguk lesz, mint
mondjuk Lengyelországnak,
Csehországnak, vagy
Bulgáriának, amelyeknek jelen
pillanatban szénalapú a
gazdasága. Ilyen körülmények,
között igencsak nehézkes volt
egy politikai konszenzust elérni
mind a 27 tagállamot érintő
intézkedésekkel kapcsolatosan.
 
A tagállamok szintjén másik jelentős aggályt a zöld átállás finanszírozása
okozza. Egy ilyen mértékű átállás jelentős anyagi hátteret feltételez.
Mindezért az Európai Unió többéves költségvetési tervének (2021-2027)
jelentős részét képezik a zöld átállásra szánt összegek, valamint több
befektetési alapból is jelentős pénzösszeget hagynak jóvá a zöld
megállapodás fedezésének érdekében. A zöld megállapodáshoz
kapcsolódó beruházási terv több mint 1000 milliárd eurónyi keretet
jelent a megállapodás gyakorlatba helyezéséhez a következő évtizedben.

 



Számbeli kiegyezések
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A zöld megállapodás tartalma hosszú politikai vitáknak volt a tárgya.
Egyrészt, a klímaváltozás jelenségének összetettsége nehézkessé teszi
a konkrét célkitűzések megjelölését, ugyanis eltérő vélemények
léteznek arról, hogy mi elegendő ahhoz, hogy a bolygót megmentsük a
visszafordíthatatlan felmelegedéstől. A 2030-ra történő 55%-os
csökkentés és a 2050-re a klímasemlegessé válás, több szakértő szerint
is megfelel a klímaváltozás visszafordíthatatlanságának
megakadályozására, valamint megfelel a Párizsi szerződésben vállalt
kötelezettségeknek.

 



Szakpolitikai területek 
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Ahogy azt már említettük, az Európai Uniónak több területen is fel kell
lépnie a visszafordíthatatlan éghajlatváltozást és a környezetvédelmet
illetően. Ez a fellépés az unió több szakpolitikáját is átszervezni kívánja:

 ● Az EU támogatja a biológiai
sokféleség megőrzését. Az élőlények
sokféleségének csökkentése jelentős
veszély, ugyanis becslések szerint a
Földön élő 8 millió fajból egymilliót
kihalás veszélyeztet. Ezt,
megelőzésképp, a szárazföldi és a
tengeri védett területek növelésével
próbálja az EU elérni.

● A termelőtől a fogyasztóig
stratégiának a célja, az európaiak
elérhető és fenntartható
élelmiszerhez jutásának
biztosítása. Emellett támogatja a
hatékonyabb élelmiszer termelési
rendszereket, a tárolás és
csomagolás javítását, valamint a
pazarlás csökkentését.

● A fenntartható mezőgazdaság
szakpolitikának az a célja, hogy az
uniós mezőgazdaság és erdészet
társadalmi, gazdasági és környezeti
szempontból fenntartható legyen.
Az uniós politika támogatja a vidéki
közösségeket és biztosítja, hogy a
mezőgazdaság hozzájárulhasson a
fenntartható társadalomhoz.
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● A tiszta energia programnak a
célja az EU energiaszektorának a
dekarbonizációja. Ennek eléréséhez
fontos „az energiahatékonyság
előtérbe helyezése és egy nagyrészt
megújuló energiaforrásokon alapuló
villamosenergia-ágazat kialakítása”.

 ● Az építés és korszerűsítés
szakpolitika egyik fő célkitűzése
az épületek energiatakarékossá
való tétele. A program továbbá
már az épületek tervezésénél
szorgalmazza a környezetbarát
építőanyagok használatát. 

 

● „Európának a jelenleginél
erőteljesebben és gyorsabban kell
csökkentenie a közlekedésből
származó kibocsátást”. Az uniónak
támogatnia kell továbbá a
környezetbarát szállítási eszközök
népszerűsítését a fenntartható
mobilitás érdekében.
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● Az Európai Unió fontosnak tartja
továbbá a szennyezés csökkentését,
úgy az európai polgárok egészsége,
mint az ökoszisztémák védelme
érdekében. Egyrészt csökkeni fog a
nagy ipari létesítmények általi
szennyezés, valamint a helyi
önkormányzatok is támogatást
kapnak a polgárok életszínvonalának
növelése érdekében. 

 
● Az Európai Unió éghajlat-
politikája, ahogy azt már
említettük, a klímaváltozás ellen
kíván fellépni, hogy Európa 2050-
ig az első klímasemleges
kontinens lehessen. Fontos
kiemelni, hogy ezek a
szakpolitikák szorosan
kapcsolódnak egymáshoz és
mindegyik hozzájárul a zöld
megállapodás célkitűzéseihez.

 



Románia országos kihívásai 
 
 

Románia elkötelezett az Európai Unió
zöld megállapodásának célkitűzései
mellett. Támogatja a körkörös gazdaság
kiépülését, a zöld energiát, a digitalizációt
és a biodiverzitás helyreállítását. Ez az
elköteleződés viszont komoly kihívás elé
állítja a romániai gazdaságot, hiszen a
zöld gazdaságra való átállás nem lesz
könnyű feladat számára. 
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Elég, ha csak megemlítjük a hulladékgazdálkodás problémáját, amellyel
Románia napjainkban elég sokat küzd, hiszen az európai uniós
tagállamok közül itt a legkisebb az újrahasznosítás arány, ami kifejti
hatását a romániai önkormányzatokra, hiszen súlyos megoldatlan
szemét problémákkal küzdenek. Bukarestben például nincs szelektív
hulladékgyűjtésre lehetőség, aminek az egyik oka, hogy a városvezetés
nem hívott le uniós támogatásokat erre a célra. Ennek fényében Nicușor
Dan Bukarest polgármestere, Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter
és a fővárosi kerület vezetői megpróbálnak megoldást találni erre az
alapvető problémára, így első lépésként kidolgoztak egy integrált
hulladékkezelési stratégiát. A legnagyobb kihívás Romániában tehát az,
hogy hiába a szelektív hulladékgyűjtés esteleges kiépítése, sajnos nincs
feldolgozó ipara, így csak az újrahasznosítható hulladékot tudja
értékesíteni, bár ez a folyamat is megterhelőnek bizonyul. Ezenkívül a
problémát az is tetőzi, hogy a számos, már megépült
hulladékgazdálkodási hálózat nem működik különböző okok miatt. 

A közép-kelet-európai térségnek óriási összegekre van szüksége ahhoz,
hogy fel tudjon zárkózni az északi vagy a nyugati országokhoz. Ennek
érdekében az érintett államoknak szüksége van anyagi támogatásra,
amelyet az Európai Unió biztosíthat, hiszen gazdasági erejükből
következtetni lehet arra, hogy a fenntartható gazdaságra való átállás
nehezebben fog megvalósulni.
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Mennyi pénzre lenne szüksége Romániának? Erre a célra több mint
tízmilliárd eurót kellene fordítanunk. 2020 januárjában viszont, az
Európai Bizottság alelnöke Frans Timmermans javaslatot tett 1000
milliárd euró mozgósítására a következő évtizedre a gazdasági
átálláshoz, amelyből Románia 750 millió eurót kaphatna. Az elkövetkező
tíz évre ez az összeg nagyon kevés, hiszen Romániának van mit
bepótolnia.

„Végül, 2020. július 21-én az Európai Tanács döntött és 750 milliárd eurót
ítélt meg a gazdaság helyreállítására 2021-től, amelyből a tagállamok úgy
tudnak részesülni, hogy ha benyújtanak egy Nemzeti Helyreállítási
Tervet az Európai Bizottságnak 2021 áprilisáig. Továbbá lényeges, hogy az
államok által benyújtott terv összhangban legyen a klíma-
célkitűzésekkel és a fenntartható gazdaság kialakításával is.” Románia
2020. júliusában már bemutatta helyreállítási tervét. Ebben a
dokumentumban 8 befektetési területet határozz meg, amelyek
segítenek a zöld átmenetben és a COVID-19 járvány okozta gazdasági
válság megoldásában. A tervek között említhető például, hogy Románia
kiáll amellett, hogy befektessen tengeri és szárazföldi szélenergia
parkokba, támogatja az elektromos járművek számának növelését és az
erdősítést is.

Jól látható, hogy Románia környezetvédelmi szempontból lemaradt a
többi tagállamhoz képest, viszont próbál felzárkózni lehetőségeihez
mérten, ezt pedig semmi sem bizonyítja jobban, mint a Nemzeti
Helyreállítási Terv. Úgy gondoljuk, a legfontosabb, hogy legyünk
türelmesek és adjunk időt, hogy lassan-lassan országos szinten
elinduljon a fenntartható gazdaságra való átállás folyamata. 

 



Jó kezdet!
 
 

Románia a számos nehézség ellenére, bekapcsolódva a Green Deal
által kitűzött célokhoz, próbál különböző intézkedéseket megvalósítani,
amelyek által a romániai állampolgárokat is megszólítja.

A 2020-as romániai parlamenti választásokat követően, 2021 tavaszán a
környezetvédelmi minisztérium elindította a Zöld Péntek programot,
amelynek célja, hogy a környezettudatosságot erősítsék a romániai
állampolgárokban az által, hogy péntekenként nem az autójukat
választják a helyi közintézmények alkalmazottai és vezetőségei, hogy
elérjenek munkahelyükre, hanem jó példát mutatva olyan eszközöket,
amelyek egyáltalán nem vagy kevésbé károsok a környezetre. Számos
lehetőséget találhatnak erre, mint például a gyaloglást, biciklit,
tömegközlekedést vagy akár elektromos rollert. Hosszútávú cél pedig
az, hogy a helyi közösséget is bevonják ebbe a kezdeményezésbe. A
Zöld kisokos kiadványát is bekapcsolták ebbe a programba, hiszen
#zöldpéntek-en kerülhetett ki a Facebook közösségi oldalra. Ezenkívül,
egy másik ilyen jó példa, hogy Gyergyószentmiklóson a városháza
munkatársai a mellékgazdaság munkatársaival együtt több helyszínen
nagytakarítást szerveztek Zöld Pénteken.
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Szintén 2021 tavaszán Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter, Klaus
Iohannis Románia államelnöke és Florin Cîțu miniszterelnök arról
nyilatkoztak, hogy jóval több anyagi forrást fognak ráfordítani az
erdősítésre a PNRR programból a tavalyi évhez képest. A politikai
vezetőkön kívül látványos faültetési akcióba kezdtek a
gyergyószentmiklósi ismert zenekarok is, körülbelül 300 facsemetét
sikerült elültetniük egy nap leforgása alatt. 
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Az irány jó, remélhetőleg ez így is marad továbbra is. Hiszen, Románia
olyan intézkedéseket próbál foganatosítani, amelyek célirányosan az
európai zöld megállapodás jogszabályainak megfelelőek, emellett pedig
próbálja megszólítani a romániai közösséget is különböző
kezdeményezések által.

 



Mit tehetünk mi?
 
 

Fontos az, hogy egyéni szinten is bekapcsolódjunk a klímaváltozás
elleni küzdelembe. Napjainkban számos jó ötletet lehet találni arról,
hogy hogyan tehetünk minél többet. A fentebb bemutatott
intézkedések pedig megkönnyítik a környezettudatos életmód
bevezetésének a lehetőségét. Például elterjedt a szelektív
hulladékgyűjtés, megjelentek bambuszfogkefék, papírból készült
zacskóba tehetjük a megvásárolt élelmiszereket, betiltották a műanyag
egyszerhasználatos tányérok és műanyagok árusítását és még
sorolhatnánk.

Ezeken kívül, közösségi szinten is számos lehetőségünk van, hiszen
csatlakozhatunk egy jó környezetvédelmi kezdeményezéshez vagy
saját ötletből írhatunk egy projektet, amelyben a közösség többi tagja
is részt tud venni. A Zöld kisokos első kiadványa pont erre a célra jött
létre, hogy minél több zöld ötletet találjunk arra, hogy milyen
projekteket lehet megvalósítani regionális, megyei és helyi szinteken
egyaránt. Megvalósítható példák közé lehetne sorolni a következőket:
szemétszedés, pataktakarítás, olajgyűjtés, faültetés, műanyagkupak-
gyűjtés, környezetvédelmi versenyek, konferenciák szervezése a
környezetszennyezés megakadályozásáért, különböző veszélyeztett
állatfajok védelme stb.
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A környezettudatos életmód alapja a környezettudatos társadalom,
melynek kialakításában meghatározó szerep hárul a nevelésre és az
oktatásra. Fontos minél korábban felhívni a fiatalok figyelmét, hogy
magatartásukkal változtatni tudnak a klímaváltozás jelenségén.
Kalotaszentkirályon már évekkel ezelőtt elkezdődött az ilyen jellegű
munka. Az itt működő Silvanus Ökológiai Egyesület, a kalotaszentkirályi
„Ady Endre” Általános Iskolával és a község polgármesteri hivatalával
karöltve, idén huszadik alkalommal tartották meg azt a Föld-napi
rendezvénysorozatot, melynek mottója „Bölcsőnk a Föld”. A
rendezvénysorozat programjai közt szerepel egy szemétszedési akció,
melyen az iskola diákjai mellett, a falu lakosai is részt vesznek. Emellett
faültetésre, környezetvédelemmel kapcsolatos előadásokra, valamint a
diákoknak szervezett kisdolgozat-versenyre kerül sor. A helyi jellegűnek
indult rendezvénysorozatba ma már bekapcsolódtak a testvériskolák és
testvértelepülések is, határon innen és túl. A kisdolgozat-verseny
nyertesei, a nyári vakációban, pályázati pénzekből finanszírozott
ökológiai táborban vesznek részt, ahol tovább fejleszthetik ezirányú
ismereteiket.
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 Kalotaszentkirály, szemétszedés a Kalota partján
 



23

 Kalotaszentkirály, faültetés a Föld napján 

Meg kell tennünk az első lépést, hiszen rengeteg segítség áll
rendelkezésünkre azért, hogy minél környezettudatosabbá válhassunk.
Mernünk kell különböző kezdeményezéseket elindítani, vagy mások által
szervezett programokba bekapcsolódni, így mi is hozzájárulhatunk,
ahhoz, hogy itt Erdélyben is minél tisztább legyen környezetünk. A
programok által pedig új embereket ismerhetünk meg és új barátságok
is alakulhatnak ki, akikkel a későbbiekben akár egy jó környezetvédelmi
projektet ismét megszervezhetünk.



Összegzés
 

Végszóként elmondhatjuk azt, hogy egy gyorsütemű klímaváltozási
folyamatnak vagyunk a tanúi, rajtunk múlik az, hogy milyen jövőt
tudunk biztosítani majd a következő generációk számára. Szükség van
arra, hogy folyamatosan beszéljünk a fennálló környezeti problémákról
és kihívásokról akár nemzetközi-, országos- vagy helyi szinteken.
 
Egy jó kezdőlépésnek számított a Kiotói klímaegyezmény, amelyet
később felváltott a Párizsi megállapodás, hiszen az államok lehetőséget
kaptak arra, hogy együttes erővel elkezdjenek lépéseket tenni a
tisztább környezet felé. A különböző gazdasági és politikai érdekek
viszont néha megnehezítették és megnehezítik mai napig az
együttműködést, bízunk abban, hogy a közös cél érdekében előbb-
utóbb mindenki bekapcsolódik a különböző környezeti jogszabályok
végrehajtásába, így mindenki számára szebb jövőt biztosítva.

Az Európai Unió is elkötelezett a klímaváltozás elleni küzdelemben,
ezért fontos kiállnunk az európai zöld megállapodás mellett,
szembenézve azokkal a kihívásokkal, amelyek megnehezítik a
jogszabályban megfogalmazott intézkedések sikerességét, hiszen csak
így tudunk előre lépni a fenntarthatóság felé. Európai
állampolgárokként pedig úgy tudunk a legtöbbet tenni, hogy ha
elkezdünk környezettudatosan élni és különböző környezetvédelmi
projektekben részt venni. A kis lépés is egy jó lépés, merjünk cselekedni
magunkért és a környezetünkért.
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A második tematikus gyakornokságot is sikeresen zárjuk,
hiszen létrejött a Zöld Kisokos második kiadványa, amely Green
Deal, fenttarthatóság és környezetvédelem témaköreit taglalja.
Napjaink egyik legnagyobb kihívását jelenti a klímaváltozás,
nem ülhetünk becsukott szemmel azt várva, hogy valamikor
vége lesz és végleg megszűnik ez a probléma! Ezért Edina és
András újabb perspektívában mutatják be azt, hogy hogyan
tudjuk megvédeni környezetünket és mit tesz az Európai Unió
törvényhozási szinten.

Ha a fejlődésről beszélünk, általában pozitív gondolatok jutnak
eszünkbe és ez az esetek nagy részében így is van rendjén.
Viszont az elmúlt 100 évben a fejlődések nagyon sokszor jártak
olyan következményekkel, amelyek rövid időn belül
hosszútávú kárt okoztak a környezetünknek. Ezért nagyon
fontos az, hogy az egész társadalom vállalja a felelősséget és
minden szereplő megtegye a szükséges lépéseket annak
érdekében, hogy a bolygónk élhető maradjon.

Néhány jó példát már láthattunk az első kiadványban, most
már azt is megtudhattuk, hogy hogyan lépnek fel a
nemzetközi szervezetek és intézmények, köztük az Európai
Unió is, a klímaváltozással szembe, annyi dolgunk maradt,
hogy kövessük ezeket az irányelveket.

Pataki Zsuzsa

Záró gondolatok
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Kémenes Edina vagyok, Gyergyószentmiklóson születtem. A
Babeș-Bolyai Tudományegyetemen, a Történelem és Filozófia kar
Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok szakon
végeztem alapképzést, majd a Jelenkor Történet és Nemzetközi
Kapcsolatok mester szakon szereztem mesteri diplomát. Jelenleg a
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Diplomácia és
Interkulturális tanulmányok mester szakon vagyok első éves
hallgató. A környezetvédelem mindig is nagyon foglalkoztatott,
számos gyakorlatot próbálok beültetni a mindennapokba, hogy
minél környezettudatosabban tudjak élni. Ezenkívül a
környezetpolitika is érdekel, így nagyon örültem, hogy részt
vehetek egy olyan projektben, amelyben megismerem, hogyan is
fejlődött a környezetpolitika és milyen új szabályozásokat vezettek
be nemzetközi, európai uniós és országos szinteken. 

Gábora András vagyok, Kalotaszentkirályról származom.
Kolozsváron, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Jogi karán
szereztem diplomát. Jelenleg itt végzem a mesteri
tanulmányaimat az Európai Unió magánjogából. A képviselő úrnál
töltött szakmai gyakorlatom során a meglévő elméleti ismereteim
mellett jobban betekinthettem az EU intézményeinek
működésébe.
A Zöld kisokost meglehetősen hasznos kezdeményezésnek tartom.
Fontos, hogy bármiféle eszközt felhasználva felhívjuk az emberek
figyelmét a klímaváltozás veszélyeire, hogy a politikai
döntéshozatal tárgyát képezze a környezetvédelem. Ugyanis, ha
igaz, amit a tudósok 97%-a mond, akkor nagyon rövid az időkeret,
amiben eredményesen fel tudunk lépni a bolygónkat fenyegető
változások ellen .

Kik vagyunk mi?

26



Linktár

27

https://hugas.met.com/hu/fyouture/zold-vilag/a-levegoszennyezes/1153 
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-
termeszetben-4-osztaly/az-elettelen-termeszet-alapismeretei/a-talajszennyezes-okai-
es-kovetkezmenyei 
http://globalproblems.nyf.hu/a-viz/a-vizszennyezes-okai/
https://notikg2015.blog.hu/2015/04/24/a_kornyezetszennyezes_hatasai
https://xforest.hu/erdoirtas/ 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-
0010_13_Helyi_eghajlatvedelmi_strategiak/2981/index.scorml 
https://unfccc.int/kyoto_protocol
https://www.eng.mcmaster.ca/sites/default/files/uploads/kyoto_protocol.pdf
https://www.latimes.com/politics/la-na-pol-trump-paris-20170601-story.html
www.euractiv.com
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?
uri=CELEX%3A11997D%2FTXT&fbclid=IwAR16gV0F-
PeYmnpxqyJmJBhYzsVueYFy9RFFEM5M6Os9VRn3_M2aa9Kn_4o
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/09/few-see-eu-as-worlds-top-
economic-power-despite-its-relative-might/
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11081093/3-10072020-AP-
EN.pdf/d2f799bf-4412-05cc-a357-
7b49b93615f1#:~:text=On%201%20January%202020%2C%20the,States%20on%201%20J
anuary%202019.
https://www.statista.com/statistics/1171157/air-pollutant-emission-european-union-eu-
28/
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/greenhouse-gas-emission-
trends-6/assessment-3
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-
01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF
https://www.myclimate.org/information/faq/faq-detail/what-is-climate-neutrality/
https://www.politico.eu/article/what-is-the-green-deal/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?
qid=1596443911913&uri=CELEX:52019DC0640#document2
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/sustainability_hu
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/fs_19_6723
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/fs_19_6726
https://www.green-report.ro/romania-recuperare-economica-green-deal-covid/ 
https://think.transindex.ro/?
cikk=28937&szemetugyek_egesz_romaniaban_megoldatlan_a_szelektiv_hulladekgazd
alkodas
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/121356-winkler-gyula-az-europai-zold-
megallapodas-kivitelezesehez-ket-lovat-kell-megulni 

https://hugas.met.com/hu/fyouture/zold-vilag/a-levegoszennyezes/1153
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-4-osztaly/az-elettelen-termeszet-alapismeretei/a-talajszennyezes-okai-es-kovetkezmenyei
http://globalproblems.nyf.hu/a-viz/a-vizszennyezes-okai/?fbclid=IwAR2rt5dzgdu5eXQZnnuC_jVyzfDaCThP1NPxtnRLNFnEonXA9y5jzR8Vhgs
https://notikg2015.blog.hu/2015/04/24/a_kornyezetszennyezes_hatasai
https://xforest.hu/erdoirtas/
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0010_13_Helyi_eghajlatvedelmi_strategiak/2981/index.scorml
https://www.eng.mcmaster.ca/sites/default/files/uploads/kyoto_protocol.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF
https://www.green-report.ro/romania-recuperare-economica-green-deal-covid/
https://think.transindex.ro/?cikk=28937&szemetugyek_egesz_romaniaban_megoldatlan_a_szelektiv_hulladekgazdalkodas
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/121356-winkler-gyula-az-europai-zold-megallapodas-kivitelezesehez-ket-lovat-kell-megulni


28

https://kronikaonline.ro/gazdasag/botrany-az-europai-zold-atallas-korul-egymasnak-
feszulnek-a-tagallamok-kepviseloi-a-budzse-kidolgozasa-kozben
https://cdn.webdoos.io/planup/A4_full_report_HU_web.pdf 
https://www.e-nepujsag.ro/articles/repueles-szarnyak-nelkuel
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/indul-a-a-zold-pentek-program-n-a-
kornyezettudatossag-erositeset-celozza-a-szakminiszterium-kezdemenyezese 
https://hargitanepe.ro/kalakazott-a-varoshaza-takaritottak-gyergyoszentmiklos-
kozterein/ 
https://www.g4media.ro/video-iohannis-si-citu-impreuna-in-premiera-la-un-
eveniment-public-campania-de-impadurire-pe-terenurile-desertificate-din-dolj.html 
https://www.e-nepujsag.ro/articles/repueles-szarnyak-nelkuel
https://climate.nasa.gov/scientific-consensus/

https://kronikaonline.ro/gazdasag/botrany-az-europai-zold-atallas-korul-egymasnak-feszulnek-a-tagallamok-kepviseloi-a-budzse-kidolgozasa-kozben
https://cdn.webdoos.io/planup/A4_full_report_HU_web.pdf
https://www.e-nepujsag.ro/articles/repueles-szarnyak-nelkuel
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/indul-a-a-zold-pentek-program-n-a-kornyezettudatossag-erositeset-celozza-a-szakminiszterium-kezdemenyezese
https://hargitanepe.ro/kalakazott-a-varoshaza-takaritottak-gyergyoszentmiklos-kozterein/
https://www.g4media.ro/video-iohannis-si-citu-impreuna-in-premiera-la-un-eveniment-public-campania-de-impadurire-pe-terenurile-desertificate-din-dolj.html
https://www.e-nepujsag.ro/articles/repueles-szarnyak-nelkuel


winklergyula.ro 

facebook.com/winkler.gyula 
instagram.com/winkler.gyula 
twitter.com/IuliuWinkler 

29


