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Alapítók:

• BME Zöld Kör

• ELTE Természetvédelmi Klub

• Eszperantista Természetvédők





Konferencia a fővárosi közlekedésről az Új Városházán az 1990-es évek elején 

Dr. Radó Dezső és Lukács András elnökletével



https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?end=2017&start=1988

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?end=2017&start=1988


https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html



http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/26895/EGR2018_FullReport_EN.pdf?isAllowed=y&sequence=1



https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.METH.KT.CE?end=2012&start=1988

https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.METH.KT.CE?end=2012&start=1988


http://www.earth-policy.org/indicators/C56

http://www.earth-policy.org/indicators/C56


NASA



Naponta 110 millió tonna, globális felmelegedést okozó szennyezőanyag.



A hirosimai 

atombomba-robbanás
Forrás: wikipedia

Napi 400,000 hirosimai 

atombomba felrobbantása.



Az időjárással összefüggő jelentős természeti csapások számának 

alakulása 1980 és 2017 között 

Forrás: 2017 Munich Re, Geo Risks Research, NatCatSERVICE. 2018, január
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FAO Food Price Index, 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/

A világ élelmiszerárainak alakulása 
2000 és 2018 között

(2002-2004=100)



https://mashable.com/2015/03/02/global-warming-syria-civil-war/?europe=true#xlys6iNDyiqU

A 2006 és 2010 közötti szárazság Szíria virágzó 

mezőgazdasági területeinek 60%-át sivataggá változtatta.



https://www.unicef.org/media/media_100820.html
John Kerry, az Amerikai Egyesült Államok 
külügyminisztere (2015): 

„Ha azt gondoljuk, hogy a bevándorlás ma 
nagy kihívás Európa számára a szélsőségesek 
térnyerése miatt, akkor várjuk csak meg, mi 
történik, ha majd nem lesz elegendő ivóvíz, 
nélkülözni kell az ennivalót, vagy 
embercsoportok egymás ellen harcolnak a 
puszta létükért.”
(“You think migration is a challenge to Europe today because of extremism, 
wait until you see what happens when there's an absence of water, an absence 
of food, or one tribe fighting against another for mere survival.”)

https://euobserver.com/environment/130183



http://www.alaskadispatch.com/article/what-

wiped-out-st-matthew-islands-reindeer

1944: 29 rénszarvas 

http://jayhanson.us/page80.htm

Szent Máté-sziget





www.transportenvironment.org/publications/

emissions-reduction-strategies-transport-

sector-hungary 46 javaslat
https://www.levego.hu/sites/default/files/Hungary

%20Report%20on%20the%20Decarbonisation%

20of%20Transport%20(EUKI%20Project).pdf

A közlekedés dekarbonizációja



A közlekedési eredetű légszennyezés 

csökkentése

• Az elektromobilitás elterjesztése (különösen: 

e-közautó, e-kerékpár)

• A gépjárművek károsanyag-kibocsátásának 

ellenőrzése távérzékeléssel

• Kilométer- és szennyezésarányos városi útdíj 

bevezetése Budapesten

• Alacsony kibocsátású övezetek a többi 

városban

• A tehergépkocsik útdíjának kiterjesztése

• Környezetbarát uniós szabályozások 

elfogadásának elősegítése

https://www.youtube.com/watch?time_continue=

7&v=DeGfDmyQkS8



A dízeljárművek visszaszorításáért



Tiszta fűtés

https://www.levego.hu/kampanyok/tisztafutes/



No Planet B

Tudatformálás a levegőtisztaság-védelemről



Jogi fellépés a levegőtisztaságért



Egy uniós költségvetés az éghajlatért



LIFE360: 

A multi-stakeholder platform for inclusive and ambitious 2030 climate plans

LIFE 360:

Egy sokszereplős platform befogadó és ambiciózus 

2030-as éghajlatvédelmi tervekért





Környezeti Tanácsadó Iroda
Segítségnyújtás állampolgároknak több mint 30,000 esetben





„Nincs nagyobb csapás,

mint az eleget nem ismerni,

se nagyobb veszély,

mint szerzésre törekedni.”

Lao-ce

(Weöres Sándor fordítása)

https://en.wikipedia.org/wiki/Laozi



„Az erény éppen úgy le tudja győzni a bűnt, 

mint ahogy a víz is le tudja győzni a tüzet. 

Manapság azonban úgy gyakorolják az 

erényt, mint aki egy pohár vízzel akar 

megmenteni a tűztől egy kocsirakomány 

rőzsét, s amikor a lángok nem hagynak 

alább, kijelenti, hogy a víz nem tudja 

legyőzni a tüzet. Ebből aztán nagyszerűen 

táplálkozhat a bűn, az erénynek pedig 

elkerülhetetlen pusztulás a vége.”
Meng-ce

https://en.wikipedia.org/wiki/Mencius



Köszönjük!
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