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A tudományos eredmények egyértelműek: a nagyipari állattartás és halászat felszámolása 

nélkül esélyünk sincs elkerülni a teljes ökológiai, és ennek eredményeképp társadalmi 

összeomlást egy-két évtizeden belül. 

Az állatipar egymagában annyi CO2 kibocsátással jár, mint az összes szárazföldi, vízi és légi 

közlekedés a világon együttvéve. 

Az amazonasi esőerdőirtás alsóhangon 80%-áért az állattartás, a tengerekben lévő műanyag 

legalább feléért az ipari halászat felel. 

A bolygón az összes élelem-előállításra használt földterület 77%-át az állatipar (legelők, 

takarmánytermesztés) foglalja el, de az összes előállított kalória mindössze 17%-át adja. Ez 

elképesztő pazarlás. A húsevő étrend több mint 17-szer annyi földterületet, 14-szer annyi 

ivóvizet, 10-szer annyi energiát igényel, mint a növényi. Emiatt jelenleg az emberiség jelentős 

része éhezik, napi 20-30 ezer gyerek hal éhen, míg tisztán növényi élelmezéssel akár 10 

milliárd embert is jóllakathatunk, ráadásul egészséges, organikus étellel. 

Károsanyag-kibocsátás, levegő-, talaj-, vízszennyezés, ivóvízpazarlás, erdőirtás, fajkihalás 

stb, az állatipar környezetpusztítása katasztrofális mértékű, további adatok alul a 

linkgyűjteményben. 

Magyarország persze kis ország, de méretünkhöz képest sajnos mi is bőven kivesszük a 

részünket mindebből, pl nagy vásárlói vagyunk az esőerdőirtásból származó argentin és brazil 

szójának, amit takarmányként aztán a “magyar terméknek” mondott hús, tejtermék 

előállításához is felhasználnak. 

Na de állati eredetű ételre szükségünk van az egészséghez, nem? Nem. 

Bár nálunk nemhogy a közvélekedés, de még a hivatalos álláspont is óriási lemaradásban van 

a valóságtól, az igazság az, hogy a legnagyobb egészségügyi világszervezetek, a nemzetközi 

orvos- es táplálkozástudomány színe-java szerint is a megfelelően összeállított tisztán növényi 

étrend tökéletesen egészséges az ember számára minden életkorban a várandóságtól-

szoptatástól a gyermekkoron át az időskorig, beleértve a mindenféle extrém fizikai 

megterhelést.  

Sőt! A vezető halálokok, a fő népbetegségek lásd szív és érrendszeri problémák, leggyakoribb 



ráktípusok, kóros elhízás, cukorbetegség stb mind közvetlenül kötődnek a nagymértékű állati 

eredetű étel fogyasztásához, és teljes értékű növényi étrenddel jelentősen csökkenthető a 

kockázatuk. Emellett az állatipar két további óriási egészségügyi veszéllyel is jár. Egy: a 

zoonózisok, vagyis az állatról emberre terjedő betegségek, mint a Covid is, vagy a kanyaró, 

tífusz, kolera, influenza, nátha, HIV, Ebola, kergemarhakór, SARS, madárinfluenza, 

sertésinfluenza stb, amelyek egyrészt az állatipar folyamatos természetes élőhely-pusztítása 

miatt az emberekkel kapcsolatba kerülő vadállatokon, másrészt a zsúfolt, fertőzések 

melegágyául szolgáló intenzív állattartáson keresztül . És kettő: az állatiparban mértéktelenül 

használt antibiotikumok miatt kialakuló antibiotikum-rezisztens szuperbaktériumok, amik 1-2 

éven belül totális népegészségügyi katasztrófával fenyegetnek. 

Vagyis az állatipar nemcsak állatok milliárdjait gyilkolja kegyetlenül megállás nélkül, de az 

ökoszisztémát, így a közös jövőnket, és ráadásul minket magunkat is. 

A jó hír, hogy az élelmezési rendszer átalakítása nemcsak a talán leggyorsabb és legnagyobb 

pozitív hatású öko- és klímavédelmi intézkedés lehet, de ráadásul ez a legkönnyebben 

megvalósítható is. Nincsen se technológiai, se gazdasági, se más fizikai akadálya. 

Az állatipar eleve csakis a kormányok és nemzetközi szervezetek (pl EU) óriástámogatásai 

miatt működhet, amúgy teljesen életképtelen lenne, pont az említett fenntarthatatlansága 

miatt. Mindössze annyit kell tennünk, hogy nem öljük tovább az adófizetők pénzét ebbe a 

mindenre káros iparágba, hanem helyette a növényi alapú élelmezést támogatjuk: segítünk a 

mezőgazdaságnak, a feldolgozó- és elosztórendszernek, a lakosságnak fokozatosan átállni 

organikus helyi növénytermesztésre, alapvetően növényi étrendre. Mindezt megfelelő 

ismeretátadással, támogatási rendszerrel, adókedvezményekkel stb. 

Bár persze leginkább a kormány hatáskörébe tartozik az élelmezés, nagyon sok lehetősége 

van a helyi közösségnek, az önkormányzatoknak is, főleg a szakértők, civilek bevonásával. 

Ilyen lehetőségek: 

1. Tájékoztatás, oktatás - iskolai, közösségi, városi programok, projektek, online és 

offline kampányok, rendszeres cikkek, konferenciák 

2. Az önkormányzati hatáskörbe tartozó élelmezés – óvodák, hivatali menzák, 

reprezentatív  és városi események fokozatosan növényi - és minél helyibb, 

organikusabb - alapúvá tétele, valamint a városban működő egyéb intézmények, pl 

egyetemek megkeresése és ugyanerre ösztönzése együttműködési ötletekkel 

3. A közösségi növénytermesztés, városi kertészkedés, környékbeli termelőket támogató 

bevásárló közösségek, piacok és hasonló projektek támogatása 

4. Egyéb ösztönzők (kedvezmények stb), a helyben aktív élelmiszerellátók (üzletek, 

vendéglátósok) átállásához 

5. Tudásmegosztás, nyomásgyakorlás, lobbizás a kormányzatnál, hogy az étrend 

ajánlások frissítésével, és főleg a törvények, támogatási rendszerek, adók, szankciók, 

kereskedelmi megállapodások, nemzetközi egyezmények módosításával elősegítsék a 

társadalmi szintű átmenetet 

Az emberiség által okozott ökológiai és klímakatasztrófa legkényelmetlenebb eleme az 

élelmezés kérdése. Sokkal könnyebben változtatunk minden más területen, mint azon, hogy 

mi kerüljön a tányérra, lásd akár ennek az elvileg kifejezetten öko-eseménynek a menüjét. 

Hiába más területekkel ellentétben itt teljesen nyilvánvaló a pontos teendő, többnyire még 

csak nem is beszélnek róla, hiszen „jaj mit fognak szólni az emberek”. 

Viszont vagy változtatunk közösen ebben a  kritikus helyzetben – legfontosabb, hogy 

rendszerszinten - , és akkor egy élhető, újjáéledő bolygót hagyunk a következő nemzedékekre 

(és közben mellesleg mi is hosszabb ideig és egészségesebben élünk), vagy foggal-körömmel 

ragaszkodunk a megszokotthoz, és akkor végünk...szerintem valójában ez nem egy nehéz 

választás, még ha elsőre nincs is ínyünkre. 



Ezért fontos ez a mostani gyűlés is, mert független polgárok együtt a saját életükről sokkal 

hitelesebb, tudatosabb és bátrabb, így hosszútávon hatékonyabb döntéseket tudnak hozni, 

mint az állandó kompromisszumkényszerben lévő politikusok. 

Szóval hajrá, legyünk elszántak, és felelősségteljesek, lássunk túl a megszokásainkon, és 

mentsük meg a jövőt a gyerekeinknek! 
 

Linkek, linkgyűjtemények: 

https://prove.hu/bolygo-es-kornyezetvedelem/ 

https://hu.3ok.hu/#section-environment-main 

https://www.greenpeace.org/hungary/blog/7395/tudtad-hogy-a-hivatalos-taplalkozasi-iranyelvek-

kifejezetten-karositjak-a-bolygonkat-es-az-egeszsegunket/ 

 

Komáromy Gergely zenész, aktivista, a társadalmi igazságosság, állat- és környezetvédelem 

élharcosa. Az Animal Rebellion egy nemzetközi, hierarchia nélküli, alulról építkező öko és 

klímavédelmi, valamint állatjogi társadalmi szervezet, az Extinction Rebellion társmozgalma, 

amelyhez hasonlóan az erőszakmentes polgári engedetlenség módszereit is használja a 

fennálló pusztító politikai-gazdasági rendszer mielőbbi radikális megváltoztatása érdekében, 

kiemelt célja az egyik legfőbb  környezetromboló ágazat, az állatipar megszüntetése. 

https://hu.3ok.hu/#section-environment-main

