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Programom egyik alapvetése a környezettudatos városvezetés megteremtése, amelynek része  
a klímaváltozás lassításáért folytatott küzdelem és az alkalmazkodás a megváltozott éghajlati  
körülményekhez. A magunk részéről mindent meg fogunk tenni azért, hogy Földünket élhető 
formában őrizzük meg az eljövendő generációknak. Emellett arra is készen állunk, hogy Budapestet  
a már most is jelentkező, megváltozott éghajlati körülményekhez alkalmazkodóan alakítsuk át  
– legyen szó hőhullámokról, heves felhőszakadásokról vagy soha nem látott méretű árvizekről. 

Ehhez alapvetően más szemléletre van szükség Budapest élén. 

Elsődleges feladatunknak tekintjük, hogy felhívjuk a budapestiek figyelmét az előttünk álló kihívások 
és veszélyek valós léptékére. Klímavészhelyzetet hirdetünk, és nem hozunk többé olyan döntést, amely 
távolabb visz minket a klímakatasztrófa megakadályozásától. Lakossági tájékoztató kampányt indítunk 
a klímatudatos életmód népszerűsítésére és iskolai ismeretterjesztő foglalkozásokat tartunk gyerme-
keink tudatos nevelésére. 

Az új városvezetés elkötelezett lesz a klímaváltozás elleni harcban, és megteremtjük az ehhez 
szükséges szervezeti és személyi feltételeket is. A klímavédelem kiemelt területe lesz a főváros szak-
politikájának, ami hatással lesz mind a lakhatási (energiatudatos korszerűsítési programok indítása), 
mind a közlekedéspolitikánkra (fenntartható közlekedési módok támogatása). Átfogó zöldfelület-
fejlesztési programot indítunk, aminek része lesz a meglévő zöldterületek óvása és ápolása mellett 
újabb közparkok és -kertek létesítése, valamint egy intenzív fásítási program is. A budapesti zöldterületi 
fejlesztések dedikált felelőst kapnak a budapesti főkertész személyében. A közterületek átalakításakor 
alapvető szempont lesz a klímaadaptációs képesség biztosítása, hogy a város minél jobban alkalmaz-
kodjon a megváltozott éghajlati körülményekhez. 

Programom kiemelt célja, hogy olyan Budapestet teremtsünk, amely egészségesebb életkörül mé - 
nye ket biztosít az itt lakóknak. Ennek megfelelően fontosnak tartjuk a levegőminőség azonnali 
javítását. Ennek érdekében szigorúbb szmogriadós rendelkezéseket vezetünk be, szabályozzuk a hajók 
kibocsátási normáit és alacsony kibocsátási övezeteket hozunk létre (a dízeljárművek közlekedésének 
korlátozásával). Támogatjuk a motorizálatlan közlekedési formákat és akár építési tilalom  
bevezetésével is megvédjük a város átszellőzése szempontjából fontos szélcsatornákat. Lépéseket 
teszünk a BKK járműállományának további megújítására, hogy minél előbb selejtezésre kerülhessenek 
a még mindig közlekedő, a korszerű kibocsátási normáknak meg nem felelő járművek. 

Mindezekről bővebben is olvashatnak Budapest mindenkié című programom vonatkozó fejezeteiben. 
Programom összhangban van a Greenpeace által megfogalmazottakkal, így természetesen vállalom 
ezeknek a képviseletét, lehetőség szerinti megvalósítását. 

Az itt felsorolt, valamint a programom vonatkozó fejezeteiben megtalálható intézkedések sokszor 
különböző jellegűek. Vannak olyanok, amelyek megvalósítása csak politikai szándékon, elhatározáson 
múlik – ezeket teljesíteni fogjuk maradéktalanul már az első ciklus alatt is. Vannak azonban olyan  
intézkedések is, amelyek komoly költségigényt jelentenek – ilyenek például a BKK szolgáltatásában 
futó buszok megújítása. Ezek teljesítése nagyon nagy mértékben függ a főváros pénzügyi lehetőségeitől, 
így felelősen csak az vállalható, hogy meg fogunk tenni minden tőlünk telhetőt céljaink elérésére. Ezzel 
együtt is vállalom, hogy vezetésem alatt Budapest a Greenpeace által is megfogalmazott elvek mentén 
fog fejlődni és alakulni. 

KARÁCSONY GERGELY
A főpolgármester-jelölt


