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A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 3. § (3) alapján a KÖVET Egyesüle-
tet a 2015-ös adóévben reklám közzététele után adófi zetési kötelezettség nem 
terheli.

Dömpingje van a fenntarthatósági céloknak és rendezvényeknek. 
Egymást érik az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljait (Sustainable 
Development Goals, SDG) bemutató, Ferenc pápa Laudato Si’ (Áldott 
légy), „fenntarthatósági” enciklikájának megismertetésére vállalko-
zó, illetve a magyar fenntarthatósági törekvéseket részletező konfe-
renciák, eszmecserék, beszélgetések. 
A Fenntartható Fejlődési Célok Programot az ENSZ 70. közgyűlésén, 
New Yorkban, szeptember végén fogadták el. Ez 2030-ig oldaná meg 
az emberiség legnagyobb gondjait, amelyet 17 fő feladatban és 169 
alcélban foglaltak össze. Az SDG-k a Millenniumi Fejlesztési Célok 
(MDG) helyébe lépnek, amelyeket 2000-ben hagyott jóvá a nemzet-
közi szervezet 189 tagállama, s amelyek 2015-ig szándékoztak vá-
laszt találni olyan problémákra, mint a szegénység, a nők helyzete, 
vagy éppen az alapfokú oktatás kiterjesztése minden kisgyerekre. 
Néhány részeredmény született, de a most elindított SDG Program 
keretében továbbra is harcolni kell a szegénység és az éhezés ellen, 
küzdeni a nemek közötti egyenlőségért. Az oktatásban már a kö-
zépfokú képzés kiterjesztése a cél, de a törekvések között szerepel, 
hogy  tiszta vizet, megfelelő közegészségügyi ellátást és megfi zet-
hető (és fenntartható) energiát kell szolgáltatni, valamint sürgősen 
fel kell lépni a klímaváltozás ellen stb.

A klímaváltozásról a november 30. és december 11. között megren-
dezendő párizsi klímacsúcson tárgyalnak ismét a világ vezetői. A cél: 
az üvegházhatású gázok kibocsátásának olyan mértékű korlátozása, 
amely biztosítaná, hogy a Föld éghajlatának átlaghőmérséklete az 
ipari forradalom előtti időkhöz képest legfeljebb két Celsius-fokkal 
legyen magasabb. Sokan szkeptikusak a csúcs várható eredményeit 
illetően, mert nem tartják valószínűnek, hogy Kína és az Egyesült Ál-
lamok hajlandó lesz ilyen mértékű kötelezettségvállalást aláírni.

Tudósok egy csoportja úgy véli, a csúcs eleve kudarcra van ítélve, 
mert az egyes országok egyéni kibocsátáscsökkentő felajánlásai 
túlságosan elvesznek az önös érdekek sűrűjében. A csúcsra ugyan-
is minden résztvevő országnak le kell adnia, hogy milyen mértékben 
szándékozik hozzájárulni a klímaváltozás elleni harchoz. Ehelyett  a 
szereplőknek közös cél felállítására, kölcsönösségen alapuló meg-
állapodásra kellene törekedniük. A Kiotói Egyezmény is azért vallott 
kudarcot, mert benne csak egyéni vállalások szerepeltek, ami gyen-
gébb elköteleződéshez vezetett, és később sokan ki is léptek a meg-
állapodásból.
Decemberben mindenesetre Párizsra vetjük tekintetünket, s izga-
tottan várjuk az onnan érkező híreket. Én reménykedem. Mi mást 
tehetnék? 
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