
Tisztelt Képviselő-testület! 

  

I.                   Háttér 

Ma már nem csak a tudományos világ gondolja úgy, hogy a klímaváltozás elkezdődött,             
hanem a gombamód szaporodó új, radikálisabb zöld mozgalmak és csoportok is. (Greta            
Thunmberg – Fridays For Future, Extinction Rebellion, vagy épp a 10 millió fát             
Magyarországért kezdeményezés, hogy csak a legismertebbeket említsem.) 

Ideje volt. Évtizedek óta vannak látványos felvételeink a gleccserek visszahúzódásáról, a           
grönlandi jég olvadásáról, amiket az utóbbi 10 évben már a nagyközönség is megismerhetett.             
Ezzel párhuzamosan temérdek tudományos igazolás megismerhető, melyek szerint az         
éghajlat gyors és kritikus megváltozásának vagyunk tanúi és elszenvedői. Számomra a           
leghatásosabb Ürge – Vorsitz Diána (a CEU klímakutatója) egyik prezentációja volt,           
valamint Al Gore (amerikai alelnök) Kellemetlen következmény című filmje, melyek az           
elmúlt évek újszerű időjárási szélsőségeit mutatták be a lángoló autópályáktól kezdve az            
esőbombákig. 

A klimatológusok abban egyetértenek, hogy a jelen bibliai történéseiben (1-4. melléklet)           
meghatározó szerepet játszanak az emberi tevékenység által kibocsátott üvegházhatású         
gázok. Ezek folyamatos növekedése pedig a gazdasági berendezkedésből – különösen a           
termelési és a fogyasztási szerkezetből ered. Napjainkra az is bizonyossá vált, hogy az egyre              
szélsőségesebb időjárás, valamint a biológiai sokféleség drámai lecsökkenése egész         
civilizációnkat veszélybe sodorhatja. A legújabb független kutatások egyenesen biztosra         
veszik az összeomlást, sőt az emberi faj gyors kihalását is könnyen elképzelhetőnek tartják.             
(2018. Jem Bendell - 5. melléklet) 

Felelős helyi vezetőként, amennyiben szeretnénk megőrizni hazánk kulturális és természeti          
értékeit, szükségünk lesz a gyors adaptációra, más szóval az alkalmazkodásra. Javaslom a            
Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy – a csatolt tanulmányok megismerése után - állapítsa           
meg, hogy a klímavészhelyzet bekövetkezett, valamint, hogy a felkészülést Újbudán is           
mielőbb el kell kezdeni. 

Másrészt az alkalmazkodás mellett üdvös volna többet tennünk azért, hogy a kiváltó            
üvegházhatású gázkibocsátást helyben is drasztikusan csökkentsük. 

  

II.                Az előterjesztés indoka 

Az elmúlt évtizedekben az is tudományos ténnyé vált, hogy a globális felmelegedés egy             
olyan összetett folyamat, amelyet csak átfogóan, a világ országainak együttműködésével,          



azok fenntartható pályára állításával, haladéktalan és átfogó intézkedésekkel lehet kezelni.          
Mivel a világgazdaság jelentős szereplői közül nem mindegyik tett érdemi lépéseket, a            
helyzet folyamatosan romlik. Mostanra kijelenthető, hogy a klímaváltozás elkezdődött és          
nem visszafordítható. (2018. Bendell 5. melléklet) Ezért van szükség arra, hogy a            
megváltozott időjárási körülményekhez megtanuljunk a lehető legjobban alkalmazkodni.        
Ezzel a negatív környezeti hatásokat esélyünk legyen kisebb anyagi és morális kárral            
átvészelni, mintha teljesen felkészületlenül érne minket. Ezért kell most lépnünk! 

Globálisan 2019. júniusa volt a legmelegebb június, és 2019. júliusa volt a valaha volt              
legmelegebb július. Az utóbbi években valamelyest normalizálódó globális széndioxid         
kibocsátás 2018-ban újra erősen növekedni kezdett, történelmi maximumra ugrott, a légköri           
széndioxid koncentráció valaha volt legnagyobb értékét, 415ppm-et 2019. május 3-án mérték           
(Mauna Loa Obszervatórium, Hawaii). A 400ppm-et 2013-ban értük el, a 350ppm-et           
1989-ben, a 300ppm-et az 1910-es években, az ipari forradalom előtt 280ppm környékén volt             
az érték. 

  

A klímaváltozás káros hatásai: 

• Közvetlen klimatikus hatás a hőhullámok, árvizek, viharok,        
felhőszakadások, villámárvizek gyakoribbá és erősebbé válása (ezek a        
hatások már több évtizede mérhetők) 

• Az időjárási szélsőségekből fakadóan a terméshozamok csökkeni fognak         
a mezőgazdasági területeken, ami drágítja majd, illetve esetenként        
beszerezhetetlenné teheti az egyes élelmiszereket.(1. melléklet) 

• A fentiekből következő egészségügyi hatások, például megbetegedések        
számának növekedése, korai halálesetek (Hollandiában a május havi 40         
C-os hőhullámban a halálesetek száma 15%-kal volt nagyobb, mint a          
korábbi évek azonos időszakban) 

• Az élővilág egyensúlya megbomlik, a gyors alkalmazkodásra képtelen         
fajok kihalnak, ezzel a biodiverzitás csökken, így az újonnan megjelenő          
kártevők ellen kisebb génkészletből tudunk védekezni, ami a        
mezőgazdasági termelést és így az élelmezést veszélyezteti. További        
következmény lehet, hogy egyes táplálékláncok és élőhelyek összeomlanak 

• A tengerszint megemelkedése elsősorban a part menti településekre és          
földrészekre (pl. Velence vagy egész Florida már most mérhető hatással          
van), de a probléma, hogy az emberiség 70%-a tengerek partvidéki          
sávjában él. 



• a Föld egyes részein a közellátás összeomlása (pl az idei indiai vízválság             
Csennaiban – 2. melléklet), emiatt helyi háborúk kirobbanása, a migráció          
felerősödése várható, még a mainál is gyakrabban és erősebben. 

Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete szerint, ha az elkövetkező 10-15 évben           
nem tesszük meg a szükséges lépéseket, a kedvezőtlen folyamatok visszafordíthatatlanokká          
válnak, más tudósok szerint viszont ennél sokkal kevesebb időnk van. Ha például a             
sarkvidékeken nagy mennyiségben felszabadul a mostanáig fagyott talajban rejtőző metán          
(amely a CO2-höz képest fokozottan üvegházhatású) akkor pozitív visszacsatolás lép fel,           
azaz minél melegebb lesz, annál inkább gyorsul majd a melegedés. Az ember által kibocsátott              
széndioxidot jelenleg főleg az óceánok nyelik el, amikor azok telítődnek, a széndioxid a             
légkörben gyorsabb ütemben dúsulhat. 

Magyarország a globálisnál erősebben érintett a melegedésben, itt már meghaladtuk a 2 fokos             
hőmérséklet-emelkedést, amit a megengedhető legmagasabb melegedési célként tűzött ki a          
nemzetközi közösség a párizsi klímacsúcson 2016-ban. A várható hatások közül a leginkább            
ijesztőek az Alföld elsivatagosodása, a több szabadföldi élelmiszernövény eltűnése az          
évszázad közepére (1. melléklet), és a csapadék kedvezőtlenné váló eloszlása térben és időben             
egyaránt. 2018-ban Magyarország is kidolgozta saját éghajlatváltozási stratégiáját, melyben         
hangsúlyos szerepet kap az alkalmazkodás kérdésköre is. 

 

Napos időben Újbudát kiemelten sújtja a Főváros középső területei fölött létrejövő városi            
hősziget, amely több fokkal, sokszor akár 5-6 fokkal is melegebb, mint a környező             
agglomerációs területek hőmérséklete. Újbuda Önkormányzata eddig is figyelt a         
klímaváltozásra, és sokszor tenni próbált ellene, vagy az alkalmazkodás érdekében. Ezt a            
figyelmet, ezeket a tetteket kell általánossá, fő szabállyá tennünk! 

 

A mai napig 935 ország, tartomány, megye vagy város önkormányzata vagy parlamentje            
deklarálta a klímavészhelyzet bekövetkeztét. Közülük felülreprezentáltak a városok, egyrészt         
a népsűrűség miatt több embert érintenek a hatások, másrészt a sok városi burkolat és              



kevesebb zöldterület miatt a városokban hőszigetek alakulnak ki, ahol a hatások           
koncentráltan, gyakran egymást erősítve jelentkeznek. A 935 terület közül a nagyobbakat,           
ismertebbeket, valamint közelségük okán fontosabbakat az előterjesztés 6. melléklete         
tartalmazza. 

Az alábbi idézetek önmagukban indokolásként szolgálnak: 

„Nincs jobb- vagy baloldali, nincs kormánypárti vagy ellenzéki klímaváltozás. ….          
Magyarországnak ma az oka és a lehetősége is megvan arra, hogy egy bátor,             
nagyratörő, ambiciózus klímastratégiát valósítson meg.” 

Áder János, Köztársasági Elnök, 2018. október 2. 

"…nincs vesztenivaló időnk. A Földet édenkertként kaptuk a Teremtőtől. A jövő           
generációnak ne vad pusztaságként adjuk tovább". 

Ferenc pápa 

  

III.             Döntés célja és pénzügyi hatása 

A döntés célja, hogy Újbudát - a lehetőségekhez mérten - felkészülten érjék a klímaváltozás              
hatásai. 
A döntésnek pénzügyi hatása a 2019-es költségvetésre nincs, a 2020-as és későbbi            
költségvetésekben szükséges a határozati javaslat alapján források tervezése a költségvetési          
javaslatok elkészítésével egyidejűleg. 

  

IV.              Jogszabályi környezet 

A Képviselő-testület döntése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) és f) pontja, a valamint               
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény figyelembe         
vételével került megfogalmazásra. 

Kérem az alábbi határozati javaslatok megtárgyalását és elfogadását! 

 
Budapest, 2019. szeptember 9. 
 
 
 

Gajárszki Áron 
 


