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Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Klímastratégiája 

2021-2030, kitekintéssel 2050-re 

Véleményezés a Főpolgármesteri Hivatal Klíma- és Környezetügyi Főosztálya részéről  

 

Észrevétel Tervezői válasz 

A megfogalmazott klímastratégiai intézkedések 

összhangban vannak a Fővárosi Önkormányzat 

céljaival. 

Választ nem igényel. 

A Budapesti Klímastratégiában megfogalmazott 

ÜHG-csökkentési célérték - illeszkedve az 

Európai Polgármesterek Szövetségében várt 

vállaláshoz, illetve az Európai Unió 

klímacéljaihoz is - ambiciózusabb (40%) a XX. 

kerület által vállalni tervezett kb. 24%-os 

csökkentésnél. A közös budapesti cél a 

kerületek együttes erőfeszítésével érhető el, 

leghatékonyabban úgy, ha minden kerület 

nagyjából hasonló mértékben vállal részt a 

csökkentésben, ezért javasoljuk a kerületi és a 

fővárosi célérték közötti erősebb összhang 

megteremtését. Érdemes lehet továbbá a vállalt 

%-os célértéket feltüntetni pl. a III.2. fejezetben. 

Az észrevételben hivatkozott, Fővárosra 

vonatkozó, 2030-ra kitűzött 40%-os 

üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentési cél 

báziséve 1990 és nem a pesterzsébeti 

klímastratégiában alkalmazott 2017. 

Megjegyezzük, hogy 2015-ös bázisévvel 

számolva a Főváros is „csak” 15%-os kibocsátás-

csökkentést tűzött ki a 2030-ig terjedő 

időszakra (ld. ”Budapest Klímastratégiája 2018” 

– 10. táblázat). A fentiek alapján álláspontunk 

szerint nem lenne indokolt a Pesterzsébet 

Klímastratégiájának VI-2. táblázatban szereplő, 

2030-ra megcélzott ÜHG-emisszió érték 

módosítása. Mindazonáltal jelezzük, hogy az 

alábbi észrevétel alapján kismértékben mégis 

változott a hivatkozott célérték, az előirányzott 

kibocsátás-csökkenés mértéke így 

nagyságrendileg szinte teljesen megegyezik a 

fővárosival.  

Megjegyezzük az épületek felújításával 

kapcsolatban, hogy megítélésünk szerint 

pénzügyi támogatások nélkül kérdéses az 

energiafelhasználással kapcsolatos kibocsátások 

olyan mértékű csökkenése, ahogy az 

indikátoroknál (97. oldal) számszerűsítve lett. 

A számítás felülvizsgálatra került, és 

kismértékben csökkent a 2030-ra előirányzott 

energiafelhasználásra visszavezethető ÜHG-

emisszió mértéke. Egyben jelezzük, hogy a 

hivatkozott célérték nem csak az épületek 

energiafelhasználást fedi le (ahogy az észrevétel 

feltételezi), hanem egyéb létesítmények, 

berendezések energiafelhasználását is (pl. 

közvilágítás). 

Javasoljuk, hogy azon intézkedések esetében, 

ahol a XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat 

mellett a Fővárosi Önkormányzat ill. valamelyik 

közműcége is fel lett tüntetve (pl. közlekedési 

kérdések), érdemes lenne egyértelműbben 

jelölni, hogy az adott téma esetében mi a 

kerületi önkormányzat hatásköre. 

Az észrevételnek megfelelően kiegészítésre 

került a Klímastratégia IV. fejezetében szereplő 

néhány beavatkozási irány táblázata.  

 

 

  


