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I. Tartalmi összefoglaló 

Az 1980-as évek elejére a klímaváltozás kérdéskörével foglalkozó szakemberek, politikusok 
számára világossá vált, hogy az éghajlatváltozás kockázatának elhárítása túlnő az egyes 
országok határain. E felismerés vezetett el az Éghajlatváltozási Keretegyezmény (UNFCCC, 
United Nations Framework Convention on Climate Change) elfogadásához. 

Az Egyezmény lényege az üvegházhatású gázok civilizációs eredetű kibocsátásának 
korlátozása olyan szinten, amely megóvja a környezetet és a társadalmakat az éghajlatváltozás 
káros következményeitől. Az egyezmény konkrét célkitűzéseket fogalmazott meg: 

a) az üvegházhatású gázok légköri koncentrációinak stabilizálása olyan szinten, amely 
megakadályozná az éghajlati rendszerre gyakorolt veszélyes antropogén hatást olyan 
időhatáron belül, ami lehetővé teszi az ökológiai rendszerek alkalmazkodását az 
éghaj latváltozáshoz, 

b) környezettudatos nevelés, 
c) tájékoztatás támogatása, 
d) technológiai transzfer megvalósítása, 
e) éghajlatváltozási nemzeti programok kidolgozása, 
j) kibocsátási leltár elkészítése. 

Ez a nemzetközi jogi dokumentum a fejlődő országok szamara nem rögzít 
kibocsátáskorlátozási kötelezettséget, és nem él a szankcionálás lehetőségéveL Ugyanakkor a 
fejlett és átalakuló gazdaságú országok számára részletesen szabályozott jelentéstételi 
kötelezettséget állapít meg, melyek egyaránt kiterjednek az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának felmérésére, a kibocsátások jövőképeire és a nemzeti klímavédelmi 
intézkedések számbavételére. Az együttműködés az elővigyázatosság elvére épül, vagyis nem 
szabad megvámunk a tudományos bizonyosságot, hiszen lehet, hogy addigra már elkésünk a 
cselekvéssel. A tudományos bizonytalanságok ellenére be kell vezetni a klímaváltozás 
következményeit megelőző, illetve csökkentő intézkedéseket 

Az Egyezmény legfelsőbb testülete a Felek Konferenciája ( Conference of the Parties, COP), 
amelynek 21. konferenciája (COP21) ez év decemberében Párizsban kerül megrendezésre, és 
célja egy új globális éghajlatvédelmi megállapodás elfogadása. 

Az új globális éghajlatvédelmi megállapodás sikerének előmozdítása érdekében Al Gore, az 
Amerikai Egyesült Államok volt alelnöke vállalta, hogy egymilliárd ember támogatását gyűjti 
össze annak érdekében, hogy a felhívás támogatói a világ vezetőit egységre és cselekvésre 



ösztönözzék. Ezt a nemes célt Áder János, Magyarország köztársasági elnöke és Tarlós 
István, Budapestfőpolgármestereis támogatja kérve azt, hogy minél többen csatlakozzanak a 
http://www.elobolygonk.hu honlapon közzétett felhíváshoz. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a fentieket támogató 
határozati javaslat elfogadására. 

II. liatásvizsgálat 

A döntés nem keletkeztet kötelezettséget, a támogatás kifejezése önkéntes, egyénileg lehet 
csatlakozni az akció honlapján. 

III. A végrehajtás feltételei 

A határozatot és a kezdeményezésről való tájékoztatást az Önkormányzat honlapján közzé 
kell tenni. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2015. október )J:' 

~M-
Kovács Róbert h. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
--, 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. . ./2015. ( ...... ) határozata 
a klímaváltozással kapcsolatos ÉLŐ BOLY GÓ NK akcióhoz történő csatlakozásról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja 
az ÉLŐ BOL YGÓNK kezdeményezést abból a célból, hogy új globális 
éghajlatvédelmi megállapodás létrehozása érdekében a világ vezetőit egységre és 
cselekvésre ösztönözze. 

2. A Képviselő-testület a minél szélesebb körű támogatás érdekében felkéri a 
polgármestert, hogy tájékoztassa Kőbánya lakosságát az ÉLŐ BOLYGÓNK 
kezdeményezésről. 

Határidő: 2015. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Városüzemeltetési Osztály vezetője 
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