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Vélemény 

a „Budapest Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterve 

(Egyeztetési anyag, 2021. január)” 

című tervezetről 

 

Általános észrevételek 

 
Köszönjük a felkérést „Budapest Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterve (Egyeztetési 

anyag, 2021. január)” című tervezet 1 (a továbbiakban: a Tervezet) véleményezésére.  

 

A Tervezet nem felel meg a Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervekkel (SECAP2) 

kapcsolatos alapvető követelményeknek. Sokatmondó már az is, ahogyan a véleményezésre 

felhívás meghirdetésre került: „Megkezdődött Budapest Klímastratégiájának társadalmi 

egyeztetése”. Egy SECAP ugyanis nemcsak stratégia, hanem olyan cselekvési terv is, amely 

részletesen kidolgozott konkrét intézkedéseket tartalmaz határidőkkel, évekre lebontott 

költségvetéssel. Ezek azonban hiányoznak a tervezetből. Az egyes előirányzott intézkedések 

szinte kivétel nélkül az általánosságok szintjén kerülnek megemlítésre, konkrét tervek, 

(rész)határidők nélkül. 

 

A Tervezet csak 2030-as célértékeket tartalmaz, miközben 8. fejezetében megállapítja: „A 

SECAP intézkedéseinek, valamint céljainak elérését 2 évente felülvizsgálni szükséges.” 

Lehetetlen a 2 évenkénti célok elérését felülvizsgálni, ha nincsenek ehhez célértékek. Aligha 

tekinthető megalapozott célértékeknek a szén-dioxid-kibocsátásnak a 16. ábrán előrejelzett 

alakulása, hiszen egyrészt nem látszanak azok a konkrét intézkedések, amelyek ezt a csökkenést 

megalapoznák, másrészt nehezen elképzelhető, hogy a csökkenés végig lineáris lesz. (Az ábra 

szerint ugyan 2017 és 2019 között a fűtési célú energiafelhasználás érdemben csökkent, 

azonban ez feltehetően a korábbinál melegebb fűtési időszakoknak köszönhető, nem pedig 

kormányzati vagy önkormányzati intézkedéseknek.) 

 

A Tervezet az egyes részterületeknél megjelöli a 2030-as célszámokat, de nem tartalmazza a 

jelenlegi, illetve 2015. évi adatokat, így nincs mihez viszonyítani. 

 

Mindez nemcsak azért jelent gondot, mert így Budapest Fenntartható Energia- és Klíma 

Akcióterve végrehajthatatlan, hanem azért is, mert az előírásoknak megfelelő SECAP 

hiányában a Fővárosi Önkormányzat nem kaphat uniós pénzeket éghajlatvédelmi célokra.  

 

A Tervezet nem foglalkozik az externáliákkal, és a környezetszennyezés csökkentésének az 

állami támogatásokon kívüli egyéb gazdasági eszközei közül (adók, díjak, káros támogatások) 

csak a dugódíjat és a parkolási díjakat említi meg, szintén nagy általánosságban. Véleményünk 

szerint nem szabad elfogadni egy olyan klímastratégiát, amelyekből ezek hiányoznak, hiszen 

aligha lehet a kitűzött éghajlatvédelmi célokat elérni úgy, hogy nem ismerjük a 

környezetkárosítás valódi költségeit, és nem ezekhez igazítjuk a szükséges gazdasági eszközök 

 
1 https://budapest.hu/Documents/klimastrategia/BP_klimastrategia_SECAP_egyeztetesi_anyag.pdf  
2 https://www.covenantofmayors.eu/support-se/reporting.html  

https://budapest.hu/Documents/klimastrategia/BP_klimastrategia_SECAP_egyeztetesi_anyag.pdf
https://www.covenantofmayors.eu/support-se/reporting.html
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alkalmazását. Rendkívül ésszerűtlen is mindezt figyelmen kívül hagyni, hiszen az a közpénzek 

jelentős pazarlása lenne. Sajnos ez utóbbi jellemző ma általában, vagyis az, hogy „a szennyező 

fizet” elv helyett a „fizetünk a szennyezőnek” elv valósul meg a gyakorlatban.  

 

A Tervezet nem foglalkozik az „importált” üvegházhatásúgáz-kibocsátással, pedig minden 

termék és szolgáltatás „tartalmaz” olyan ühg-kibocsátást, amely az előállítása és szállítása során 

keletkezik. A Budapesten felhasznált, de máshonnan behozott termékek, szolgáltatások 

kibocsátását is szükséges számításba venni, és ösztönözni ezeknek az ühg-kibocsátásoknak a 

csökkentését (például a vásárlók a helyi, illetve hazai termékeket részesítsék előnyben a más 

földrészekről ideszállítottak helyett). 

 

Megdöbbentő, hogy a Tervezetnek nincs irodalomjegyzéke. Egy ilyen irodalomjegyzéknek 

egyaránt tartalmaznia kellene az eddig elkészült átfogó tervek, stratégiák, valamint az egyes 

részterületekről készült háttéranyagok, továbbá más (elsősorban külföldi) városok (például 

Párizs3) klímastratégiájának felsorolását. (A Tervezet megalkotásakor ezekből a példákból is 

lehetett volna meríteni.) 

 

A Tervezet általában helyesen értékeli Budapest környezeti állapotát. Az értékelés 

megállapításai rendkívül ijesztőek mind a jelenlegi helyzetre vonatkozóan, mind pedig a 

jövőbeli kockázatok tekintetében. Mindennek a fényében megdöbbentő, hogy nemhogy nem 

történnek érdemi intézkedések a tragédiák megelőzésére, de – amint az a Tervezetből is kiderül 

– többnyire még az ilyen intézkedéseket megalapozó anyagok sem készültek el. 

 

 

 

Az egyes témakörökkel kapcsolatos észrevételek 
 

 

Szemléletformálás 

 

Bár a Tervezetben az utolsó helyen szerepel, itt első helyre tesszük, mert ezt tartjuk a 

legfontosabbnak és egyúttal a legsürgetőbbnek. A lakosság szemléletének alapvető 

megváltozása nélkül ugyanis nem lehet meghozni a klímavészhelyzet megkövetelte 

intézkedéseket.  

 

Abszurdnak tartjuk, hogy a Tervezet évi 100 millió forint körüli összeget irányoz elő 

szemléletformálásra. Erre a célra legalább évi 2 milliárd forintot kell fordítani, már ettől az 

évtől kezdve! Rendkívül alacsony ugyanis a lakosság környezeti tudatossága, továbbá naponta 

árasztják el őket a fenntarthatatlan fogyasztásra ösztönző reklámok, tévéműsorok stb. Ha ezzel 

az áradattal úgy kívánjuk felvenni a küzdelmet, hogy évi 100 millió forintot fordítunk rá, akkor 

az olyan, mint ha egy erdőtüzet egy pohár vízzel próbálnánk eloltani.  

 

 

Légszennyezés és éghajlatvédelem 

 

A Tervezet kijelenti: „Megjegyzendő azonban, hogy a fatüzelés a széndioxidon kívül egyéb 

szennyező anyagok kibocsátásával jár, amelynek légszennyező hatása jelentős. Jelen 

klímastratégia azonban a klímaváltozással kapcsolatos hatásokat tárgyalja, a légszennyezés 

kérdéskörét a Budapesti Környezetvédelmi Program tartalmazza.” … „…azok a kertvárosi 

 
3 http://levegomunkacsoport.blog.hu/2018/02/20/parizs_komolyan_veszi_a_parizsi_klimaegyezmenyt 

 

http://levegomunkacsoport.blog.hu/2018/02/20/parizs_komolyan_veszi_a_parizsi_klimaegyezmenyt
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részek, ahol jellemző a magas légszennyezésű fűtőanyagok használata (tűzifa is ide értendő, 

ami elsősorban nem klíma-, hanem környezetvédelmi, levegőminőségi és egészségügyi 

kérdés)”. A fatüzelés (továbbá a széntüzelés és a – széles körben elterjedt, illegális – lakossági 

hulladékégetés) jelentős mennyiségű részecskeszennyezést (PM) bocsát ki, ami (illetve annak 

egyik fő összetevője, a korom) idézi elő – több tanulmány szerint4 – a CO2-kibocsátás után a 

legnagyobb mértékben a globális felmelegedést. Egyaránt jelzi a probléma súlyosságát és azt, 

hogy a probléma viszonylag rövid idő alatt elfogadható költséggel megoldható lenne az a tény, 

hogy miközben országosan a PM2,5-kibocsátás 85 százaléka a lakossági fűtésből, égetésből 

ered, a vonatkozó energiafelhasználás (vagyis a lakossági szilárd tüzelésé) az ország teljes 

energiafogyasztásának mindössze kb. 5 százalékát teszi ki (Budapesten pedig – a Tervezet 

szerint – mindössze egy százalékát). A témával kapcsolatban külön kellene hangsúlyozni a 

környező településekkel történő együttműködést, mivel ezeken a településeken sokszor 

jellemző a szilárd tüzelés, és az ebből származó szennyezés nem áll meg a főváros határánál, 

és így a fűtési időszakban a budapesti levegőminőség romlásáért jelentős részben a szilárd 

tüzelés, lakossági égetés a felelős.5 

 

 

Épületek 

 

Az épületekkel kapcsolatos részekben csak a nagy beruházásigényű megoldásokról írnak, 

miközben rövid idő alatt jelentős energiamegtakarítást lehet elérni olyan intézkedésekkel, 

amelyek kevésbé költségigényesek vagy egyáltalán nem kerülnek pénzbe. Ilyen lenne például 

a közforgalmú intézmények hőmérsékletének kötelező szabályozása. (Ez azt jelenti, hogy 

kötelezően elő kell írni, hogy közforgalmú intézményekben – hivatalok, bevásárlóközpontok 

stb. – nyáron nem szabad pl. 27 Celsius fok alá hűteni, télen pedig 20 Celsius fok fölé fűteni. 

Ezzel jelentős energiamennyiség takarítható meg a komfortérzet érdemi csökkenése nélkül. Ez 

az intézkedés azonnal megvalósítható, és még esetleg egy kis bevételt is eredményezhet a 

bírságokból.) Másik példa: A Fővárosi Önkormányzat kötelezően előírhatná, hogy egyes 

épülettípusok esetén az üzemeltetőnek el kell juttatnia az önkormányzat részére az adott épület 

éves szennyezőanyag-kibocsátásáról, valamint energiafogyasztásáról szóló adatokat. Ezeket az 

adatokat az önkormányzat egy nyilvános adatbázisban tegye közzé. Ez egyrészt elősegítené az 

„Alapozó felmérések, kutatások végzése a fenntartható energiagazdálkodás és körkörös 

gazdaság megvalósíthatósága és alkalmazása tárgyban (M6)” feladat megvalósítását, valamint 

ösztönözné az érintett épületek üzemeltetőit az észszerűbb energiagazdálkodásra. 

 

Az épületek rehabilitációjával kapcsolatban ajánljuk figyelmükbe a Budapest 

városrehabilitációs tanulmány – Javaslat a historikus épületállomány megújításának 

eszközrendszerére” című tanulmányunkat.6 

 

 

Közlekedés 

 

A Tervezet megállapítja, hogy a közlekedés CO2-kibocsátásának aránya 28% az összes CO2-

kibocsátáson belül. Ez azonban csak akkor igaz, ha kizárólag az üzemanyag-fogyasztást 

vesszük figyelembe. A közlekedéshez azonban utak, hidak, üzemi létesítmények stb. kellenek, 

és ezek építésének, karbantartásának a számításba vételével már nagyobb a közlekedési 

 
4 Ld. például:  

https://www.c2es.org/document/what-is-black-carbon/ 

https://e360.yale.edu/features/carl_zimmer_black_carbon_and_global_warming_worse_than_thought 

https://www.nature.com/articles/nclimate2880.epdf  
5 https://acp.copernicus.org/articles/20/4295/2020/  
6 https://www.levego.hu/site/assets/files/6188/varosrehabilitacio_tanulmany_20191207h.pdf  

https://www.c2es.org/document/what-is-black-carbon/
https://e360.yale.edu/features/carl_zimmer_black_carbon_and_global_warming_worse_than_thought
https://www.nature.com/articles/nclimate2880.epdf
https://acp.copernicus.org/articles/20/4295/2020/
https://www.levego.hu/site/assets/files/6188/varosrehabilitacio_tanulmany_20191207h.pdf
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kibocsátás, azonban ezek a kibocsátások másutt kerülnek elszámolásra. Szintén számításba 

kellene venni, hogy a közlekedéshez szükséges nyersanyagok kitermelése, feldolgozása, a 

gépjárműgyártás stb. szintén jelentős CO2-kibocsátással jár (bár ez nem Budapesten keletkezik, 

de amint fent jeleztük, az „importált” CO2-kibocsátást is számításba kellene venni). Azt is 

figyelembe kell venni, hogy a közlekedés területfoglalása miatt növekszik a városi hőszigetek 

mennyisége, illetve kevesebb hely jut a növényzetnek. 

 

A Tervezet közlekedésről szóló része különös hangsúlyt fektet az új P+R parkolóhelyek 

létesítésére, miközben valójában a P+R létesítmények nemhogy nem segítenek Budapest 

közlekedési és környezeti problémáinak megoldásában, hanem tovább rontják a helyzetet.7 

 

A tervezet nagyon helyesen elő kívánja mozdítani a közautó-rendszerek használatát, és rámutat, 

hogy hosszabb időre kivehető, állomásokon előre lefoglalható közautókra is szükség van. 

Tudva, hogy egy közautó 10-15 saját autót tud kiváltani, a 2030-as célszám (1200 jármű) 

messze van attól az aránytól, ami lehetővé tenné a közlekedési módok használatában, a saját 

autók tulajdonlásában kívánatos paradigmaváltást Budapesten. Javasoljuk a célszám legalább 

megtízszerezését, és alcélok meghatározását az autómegosztás egyes típusainak (szabad 

parkolású közautó, állomáshoz kötött közautó, telekocsi). Az állomáshoz kötött közautók 

esetében releváns és jól mérhető célkitűzés lehet még az is, hogy legfeljebb 300-500 méter 

sétával elérhető legyen egy közautó állomás (a távolságot függővé lehet tenni a környék 

népsűrűségétől). Az sem világos, hogy milyen konkrét intézkedésekkel kívánják előmozdítani 

a közautók előretörését. Az egyik legsürgetőbb teendő ezen a téren minél több olyan 

parkolóhely létrehozása, amelyeket kizárólag közautók vehetnek igénybe. 

 

A Tervezet előirányozza a dugódíj bevezetését, azonban ez egy olyan elavult módszerrel tenné, 

ami már korábban is széles körű és jogos tiltakozást váltott ki a tervezett kordonos rendszeren 

kívül eső kerületi önkormányzatok és lakosság részéről. Érthetetlen, hogy miért ragaszkodik a 

Fővárosi Önkormányzat egy ilyen idejét múlt rendszerhez, amikor létezik egy korszerű, 

hatékony, igazságos megoldás, a városi útdíj.8 Az is érthetetlen, hogy miért nem volt elegendő 

másfél év, hogy a Fővárosi Önkormányzat megrendelje és elkészíttesse egy ilyen rendszer 

előzetes megvalósíthatósági tanulmányát. 

 

A közlekedésről szóló részek logikátlanul lettek összeállítva. Így például a „Kibocsátás-

csökkentő forgalomszabályozás, alacsony kibocsátású övezetek kijelölése és az ehhez 

kapcsolódó infrastruktúra (P+R parkolók) kiépítése (M11)” fejezet részben megismétli a 

korábbi fejezetekben leírtakat, továbbá olyan témákról ír általánosságokat, amelyeknek külön 

fejezetet kellett volna szentelni. Például csak találgatni lehet, mit jelent a következő: „A 

behajtási díj bevezetésével együttesen át kell gondolni mind a parkolási- , mind a hozzá tartozó 

kedvezmény-rendszert is.” Egyrészt a Tervezetből semmit nem tudunk meg arról, miként 

tervezik átalakítani a parkolási rendszert, másrészt arról sem, miért kell ezzel megvárni a 

behajtási díj bevezetését. Idézünk még egy részt ebből a fejezetből, szögletes zárójelben 

közölve az észrevételeinket: 

A személygépjármű-forgalom mellett a tehergépjárművek forgalmát is szabályozni kell. 

Budapest Teherforgalmi Stratégiájával olyan rendszert alakított ki a város, amely az átmenő 

szállítmányokat távol tartja a várostól, de biztosítja a város termelő és logisztikai bázisainak 

megközelítését. [Itt keveredik a helyzetleírás és a teendő, és nem világos, miként kapcsolódik a 

két mondat egymáshoz.] 

A forgalomtechnikai kezelői és üzemeltetői feladatok ellátása, a forgalomszervezés a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a Fővárosi 

 
7 Újabb P+R parkolók? Jobb, ha elfelejtjük! 

https://levegomunkacsoport.blog.hu/2020/03/30/ujabb_p_r_parkolok_jobb_ha_elfelejtjuk  
8 https://www.levego.hu/sites/default/files/legyen_vegre_dugodij_budapesten_lmcs_2015_junius.pdf  

https://levegomunkacsoport.blog.hu/2020/03/30/ujabb_p_r_parkolok_jobb_ha_elfelejtjuk
https://www.levego.hu/sites/default/files/legyen_vegre_dugodij_budapesten_lmcs_2015_junius.pdf
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Önkormányzat kötelezettsége, amelyet a közlekedésszervezői feladatkört ellátó Budapesti 

Közlekedési Központ Zrt.-n keresztül gyakorol, az operatív végrehajtó szervezet a Budapest 

Közút Zrt. [Ez igaz, de ez nemcsak a teherforgalomra vonatkozik, és érthetetlen, hogy miért 

került a két egymáshoz kapcsolódó bekezdés közé.] 

A gépjármű forgalom csökkentését szolgálhatja egy jól működő city logisztikai rendszer 

kiépítése is. Kiemelt figyelmet kell fordítani a városi szállítások IT alapú szervezésére, 

felügyeletére, a közterületi rakodóhelyek igénybevételének optimalizálására. Átfogó city 

logisztikai koncepciót kell megfogalmazni az intézményi, szolgáltatási háttér, a városi 

kiszolgáló kapcsolatok megteremtése és a logisztikai ellátás területi, időbeli szabályozása 

érdekében. [Ez igaz, azonban a jól működő city logisztikai rendszer megvalósítására már kiváló 

előkészítő anyagok, tervek készültek, amiket azonban – tudomásunk szerint – meg sem vitatott 

a Fővárosi Önkormányzat vezetése, nemhogy jóváhagyta volna és a Közgyűlés elé terjesztette 

volna azokat.. A Tervezetben legalább hivatkozni kellett volna ezekre az anyagokra.] Az 

intelligens közlekedési rendszerek használatával lerövidíthető a kézbesítési idő és csökkenthető 

a forgalom, ezáltal mérsékelhető a CO2 és a légszennyező anyagok kibocsátása. [Ez csak akkor 

igaz, ha az intelligens közlekedési rendszereket helyesen alkalmazzák, mert ha nem így 

történik, még a helyzet romlását is előidézhetik.9]  

 

Szükségesnek tartjuk külön-külön kimutatni a magán- és a kereskedelmi célú közlekedés CO2-

kibocsátásának mértékét. 

 

A közlekedéssel kapcsolatban javasoljuk felhasználni a „A budapesti közlekedés közterület-

használatának problémái és megoldási lehetőségek” című tanulmányunkat.10 

 

 

Területfelhasználás 

 

A Tervezet semmit nem tartalmaz a területfelhasználási szabályok módosításának 

szükségességéről, pedig ez alapvető fontosságú lenne az éghajlatvédelem szempontjából is.11 

Ennek sürgető voltát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy továbbra is folyik a városi 

terjeszkedés, egyre több lakó-, kereskedelmi és egyéb épület épül olyan helyekre, amelyek 

döntő mértékben a személygépkocsi-közlekedésre alapoznak. 

 

 

Egészség 

 

A Tervezet több helyen elszórva ír a várható egészségügyi kockázatokról, például: „Az 

energiafogyasztás (közlekedés, fűtsé stb.) nem csak üvegházhatású gázok, hanem egyéb 

légszennyező anyagok (szálló por, nitrogén-oxidok, stb.) kibocsátásával is jár. A légszennyezés 

negatív hatással van a lakosság immunrendszerére, gyulladásos folyamatokat indít el (tart 

fenn) a légzőszervrendszerben, ami által az illető fogékonyabb lesz a vírusok, baktériumok 

okozta fertőzésekre is.” Itt meg kellene említeni, hogy a hőség és a szennyezett levegő felerősíti 

egymás egészségkárosító hatását.12  

 

A Tervezet megállapítja: „A jövőben várhatóan, az éghajlatváltozás hatására 

meghosszabbodott pollentermelő-időszakok miatt, enyhén növekedni fog az allergiás 

 
9 Az intelligens közlekedési rendszerek kockázatai, 

https://levegomunkacsoport.blog.hu/2020/09/16/az_intelligens_kozlekedesi_rendszerek_kockazatai  
10 https://www.levego.hu/site/assets/files/6187/kozlekedes_kozterulet_2020marc09h.pdf  
11 Javasoljuk elolvasni: „A városi terjeszkedés valódi költségei”, 

https://www.levego.hu/site/assets/files/2059/varositerjeszkedes_0.pdf  
12 https://levegomunkacsoport.blog.hu/2019/03/06/rossz_levego_es_hoseg_ket_hatalmas_pofon_egyszerre  

https://levegomunkacsoport.blog.hu/2020/09/16/az_intelligens_kozlekedesi_rendszerek_kockazatai
https://www.levego.hu/site/assets/files/6187/kozlekedes_kozterulet_2020marc09h.pdf
https://www.levego.hu/site/assets/files/2059/varositerjeszkedes_0.pdf
https://levegomunkacsoport.blog.hu/2019/03/06/rossz_levego_es_hoseg_ket_hatalmas_pofon_egyszerre
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megbetegedések száma. Jelenleg az allergének megfékezése akadályozott a beavatkozási 

területek nagy kiterjedése, illetve ehhez kapcsolódóan az irtás nagy költsége miatt. … A jövőben 

az allergének miatt egészségügyi károk, a lakosság komfortcsökkenése, és gazdasági hatások 

(gyógyszerköltségek növekedése) várhatóak.” Itt feltétlenül szükséges megemlíteni, hogy a 

légszennyezés megsokszorozza a pollenek allergén hatását. 

 

Célszerű lenne egy külön környezet-egészségügyi fejezet. 

 

 

Zöldfelületek 

 

A Tervezet kimondja: „Magasabb rendű jogszabályok módosításának kezdeményezése 

szükséges a fák hatékonyabb védelme érdekében.” Milyen akadálya volt eddig annak, hogy a 

Fővárosi Önkormányzat elkészítse a szükséges jogszabály-tervezetet és azt egy országgyűlési 

képviselővel benyújtassa a Parlamentnek? 

 

Hiányosságnak tartjuk, hogy a Tervezet sehol nem említi a zöldfelületi minőségnek azt a 

követelményét, hogy teljes értékű zöldfelületnek az eredeti altalajjal közvetlen vertikális 

kapcsolatban álló, magasra kifejlődő fákat tartalmazó zöldfelületet kell érteni. Bár az OTÉK 

határozottan kimondja, hogy egy telek megengedhető legkisebb zöldfelületi arányát úgy kell 

értelmezni a szabályozási előírásokban, hogy ez aláépítetlen zöldfelületet jelent (olyan 

zöldfelületet, ahol a zöldfelület és a talajképző kőzet között nincs egyéb más réteg), 

találkoztunk önkormányzatok építési szabályzatában olyan esetekkel, ahol a terepszint alatti 

beépítés előírt aránya ezt nem tette lehetővé. 

 

A Jogszabály-módosítások a fák védelme érdekében tárgyú rész nagyon helyesen tartja 

kezelendőnek azt a jogszabályi hiányosságot (szerintünk helytelenséget), hogy a fapótlásokat 

indokolt esetben pénzbeli megváltással, a Környezetvédelmi Alapba történő befizetéssel is meg 

lehet oldani. Álláspontunk szerint az önkormányzat által meghatározott helyszínen, szakcéggel 

történő faültetéssel legyen csak pótolható a kivágásra engedélyezett faegyed.  

 

 

A szélsőséges időjárási események 

 

A szélsőséges időjárási események között javasoljuk figyelembe venni a jégesők okozta 

lehetséges kárt. A klímaváltozással megszaporodhatnak a nagyobb szemű jégesők, melyek 

jelentős kárt okozhatnak például az épületeken elhelyezett napelemeken és szigetelésen (A16). 

 

Még egy kérdés 

 

Mi újat tartalmaz a másfél év alatt elkészült Tervezet Budapest 2018-ban elfogadott 

Klímastratégiájához, valamint Budapest Környezetvédelmi Programjához13 és Környezeti 

Állapotértékeléséhez14 képest, mennyiben jobb azoknál? 

 

 

Budapest, 2021. február 19. 

 

Lukács András 

a Levegő Munkacsoport elnöke 

 
13 https://budapest.hu/SiteAssets/Lapok/2020/budapest-kornyezetvedelmi-

programja/Honlapra_BKP_2021_2026.pdf  
14 https://budapest.hu/Lapok/2020/budapest-kornyezeti-allapotertekelese.aspx  

https://budapest.hu/SiteAssets/Lapok/2020/budapest-kornyezetvedelmi-programja/Honlapra_BKP_2021_2026.pdf
https://budapest.hu/SiteAssets/Lapok/2020/budapest-kornyezetvedelmi-programja/Honlapra_BKP_2021_2026.pdf
https://budapest.hu/Lapok/2020/budapest-kornyezeti-allapotertekelese.aspx

