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Tárgy: Az Európai Parlament által, 2019.november 28-án bejelentett éghajlat- és környezeti 

vészhelyzet 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény feleinek 21.konferenciáján Párizsban, 2015.december 12-

én, ma 4 éve, megállapodást fogadtak el, melynek értelmében a globális felmelegedés mértékét 2o C 

alatt kell tartani, és törekedni kell arra,hogy a felmelegedés mértéke ne haladja meg az 1,5 oC-ot. Ennek 

érdekében a felek konkrét lépések megtételét is vállalták a megállapodásban. 

Az ENSZ Környezetvédelmi Programja által Genfben bemutatott éves jelentésből az derül ki, hogy a 

dolgok jelenlegi állása szerint, a globális átlaghőmérséklet ebben az évszázadban, akár 3,4-3,9 0-kal is 

emelkedhet, ami széleskörű és pusztító hatásokkal járhat. És a Párizsi Megállapodásban foglaltak 

maradéktalan betartása mellet is akár 3,20C emelkedés várható. 

Majd 2019.november 28-án, az Európai Parlament, éghajlat- és környezeti vészhelyzetet bejelentő 

állásfoglalást fogadott el Strassbourgban. Az állásfoglalás szerint az Európai Parlamenti képviselők azt 

várják az Európai Bizottságtól, hogy minden jogalkotási és költségvetési javaslata álljon összhangban 

azzal a céllal, hogy a globális felmelegedés ne haladja meg a másfél Celsius fokot. A vészhelyzet az 

Európai Parlament szerint Európában és világszerte egyaránt fennáll.  

A Parlament sürgeti az Uniót, hogy készítsen stratégiát a klímasemlegesség 2050-ig történő eléréséről 

és nyújtsa be az ENSZ decemberi, éghajlatváltozási konferenciájára. Ahhoz, hogy ez teljesíthető legyen, 

az Uniónak 2030-ig 55%-kal kellene csökkentenie a kibocsátását. 

Az Európai Parlament továbbá kéri az Európai Bizottságot, az uniós tagállamokat és az összes globális 

szereplőt, hogy sürgősen tegyék meg a szükséges konkrét lépéseket e fenyegetés leküzdése és 

megfékezése érdekében, még mielőtt túl késő lenne. 

Patricia Espinosa, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményének (UNFCCC) főtitkára 

figyelmeztet: 

„A globális átlaghőmérséklet már 1 Celsius-fokkal emelkedett, és a jelenlegi vállalások mellett ez az 

emelkedés nem áll meg a párizsi klímavédelmi egyezményben rögzített 1,5 Celsius-fokos szintnél, 

hanem eléri a 3 Celsius-fokot, ami végzetes következményekkel fenyegeti az emberiséget. 

A tengerek vízszintjének az eddig vártnál is nagyobb mértékű emelkedése, még több szélsőséges 

időjárási jelenség, hőséghullám, aszály, vihar és árvíz, és a földért, a vízért, az élet fenntartásához 

szükséges alapvető erőforrásokért folytatott pusztító, elkeseredett harc vár a bolygó népeire, ha 3 

Celsius-fokos lesz a felmelegedés. Legfőbb ideje, hogy mindenkinek felnyíljon a szeme! Nem tudunk 



tovább várni, és nemcsak a kormányokra, hanem mindenkire szükség van a világ átalakításához, hogy 

elérjük a párizsi egyezmény 1,5 Celsius-fokos célját”  

 

Néhány európai parlamenti képviselőnk pedig a következőket nyilatkozta: 

„Csupán felesleges szójáték,hogy vészhelyzetről, vagy sürgősségről beszélünk, a lényeg a cselekvés.” 

„Erős bennünk magyar emberekben, a szándék arra,hogy egyéni és nemzeti szinten is felelősséget 

vállaljunk a sorsunkért,a bolygónk jövőjéért. Ha ehhez az Európai Unió támogatást tud nyújtani, az 

természetesen előnyös lenne, de nem az uniós pénzektől kell függővé tennünk a túlélésünket! ” 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A klímaváltozás városunkat sem kíméli. Az elmúlt évek viharai, a tartósan forró nyár, a meleg október 

és november, mind-mind ennek az eredménye. Sajnos Kecskemét levegője az egyik legszennyezettebb 

az országban. És nem segít ezen a helyzeten a rohamosan növekedő gépkocsiforgalom.  

 

Az éghajlati változás van gyakran a daganatos betegségek hátterében. (Hazánkban több,mint 30 ezer 

rákos beteg hal meg évente. https://grantis.hu/magyarorszagon-tobb-mint-30-ezer-ember-hal-

meg-evente-a-rak-miatt/ ) 
Az éghajlatváltozás fenyegetést jelent a jólétre, a társadalmi békére,a jövőgenerációk életfeltételeire. 

Az éghajlati és környezeti válság enyhítése és annak következményeinek kezelése a mostani és a 

következő generáció egyik legfontosabb feladata. Ez alól nem lehet kivétel Kecskemét városa sem.  

Ezért indítványban javaslom, hogy Kecskemét MJV Közgyűlése hozzon döntést arról, hogy a 

széndioxid-kibocsátásra közvetlenül vagy közvetve kiható minden döntési javaslatról az 

éghajlatváltozásra gyakorolt hatás és az egyéb környezeti hatások vizsgálatának ismeretében, az 

éghajlatváltozás elleni fellépés szempontjainak elsőbbségét biztosítva dönt.   

Kecskemét MJV Közgyűlése   felkéri a polgármestert, hogy vizsgáltassa felül a rendkívüli időjárási 

helyzetek (így különösen a felhőszakadás, légszennyezés, szélvihar és árvíz) esetére irányadó 

intézkedési tervet. Továbbá felkéri a polgármestert, hogy készíttessen intézkedési tervet arra 

vonatkozóan is, hogy a város intézményei és cégei karbonsemlegessé,,majd zöldenergián alapulóvá 

váljanak.  

A Közgyűlés felkéri továbbá a Polgármestert, hogy a jelenleg készülő, Fenntartható Energia- és Klíma 

Akcióterv (SECAP), és a Kecskemét MJV Környezetvédelmi Programja és Akcióterv végrehajtására és 

végrehajtatására fordítson kiemelt figyelmet. 
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