Köszöntő
Kedves Nyergesiek, kedves Lábatlaniak!
Nagy örömünkre szolgál, hogy számot adhatunk egy újabb sikeres uniós program
megvalósításáról. Külön öröm, hogy ez a projekt egy mindannyiunkat érintő és sajnos
egyre inkább fenyegető veszély mérséklését szolgálja. A klímaváltozásról van szó, ami
egyre inkább már az ajtónkon kopogtat. Az utolsó utáni órákban vagyunk. Napjainkban
mindenki a saját bőrén tapasztalhatja, hogy életünk gyökeresen megváltozo .
Nyaranta egyre kínzóbb hőhullámokat kell átélnünk és özönvíz szerű villámárvizekkel
kell szembesülnünk. Mindenki által ismert és tudo az a kutatók által már bizonyíto
tény, hogy a klímaváltozásért a természetes folyamatokon túl az emberiség a felelős. Az
üvegházhatású gázok egyre fokozódó kibocsátása ugyanis meggyorsítja és megerősí
azokat a folyamatokat, amelyek klímánk gyökeres szintű megváltozásáért felelősek.
Sokan gondolják azt, hogy a kibocsátások leginkább az ipar számlájára írandók, de ez
koránt sincs így. Éppen a megyei klímastratégia világíto rá arra, hogy a kibocsátásért
a legnagyobb mértékben az energiafelhasználás a felelős, és ebben a lakosság
részaránya 60 %! Tehát igenis sokat tehetünk helyben azért, hogy a helyzet javuljon. A
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat felismerve a helyzet súlyosságát a megyék
közö elsőként fogadta el klímastratégiáját. A stratégia számba ve e a megye védendő
értékeit, számszerűsíte e a kibocsátásokat, célokat, intézkedéseket fogalmazo
meg. Annak érdekében pedig, hogy a célokat meg is valósítsák egy asztalhoz ülte e
a klímaváltozás mérsékléséért tenni képes szereplőket, így a nagyipari kibocsátókat,
gazdasági érdekképviseleteket, önkormányzatokat, hatóságokat és civil szervezeteket,
megalakítva a megyei éghajlat-változási pla ormot. A folyamat nem állt meg, a megyei
klímastratégiák elkészítésével. Most a településeken van a sor. Nyergesújfalu és
Lábatlan települések számára a klímavédelem mindig is kiemelt szempont volt, így nem
volt kérdés, hogy csatlakozzanak a megye felhívására és egy közös klímavédelmi projekt
megvalósításával segítsék, erősítsék a megyei klímavédelmi célok megvalósítását. A
megyei önkormányzat jelen projekt eredményes megvalósítását az általa alapíto KEM
Fejlesztéséért Alapítvány útján segí .
Kérjük, forgassák nagy szerete el e kiadványt, amiben a melle , hogy betekintést
adunk a klímaváltozás há eréről, annak összefüggéseiről, egyú al a projekt
eredményes megvalósításáról is számot adunk. Ez a projekt ugyanis nem csak egy
stratégia elkészítését jelente e. Egy a megye által elindíto kezdeményezés helyi szintű
felkarolását, annak továbbvitelét. Nyergesújfalu és Lábatlan települések térségében is
létrejö az éghajlat-változási pla orm, számos lakossági figyelemfelhívó rendezvényt,
workshop-ot szerveztünk, a jövő nemzedékének környeze szemléle ormálását
célzó rajz-és fotópályázatot valósíto unk meg, kiadványt készíte ünk, a közösségi
média eszközeit kihasználva klímavédelmi kampányokat valósíto unk meg. Számos jó
gyakorlatot muta unk be, segítve annak minél szélesebb körben való megismerését.

KEHOP-1.2.1-18-2018-00045 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a
klímatudatosságot erősítő szemléle ormálás Nyergesújfalu és Lábatlan térségében

1

A megismert és elsajá to ismeretek és tudás átadásával pedig reményeink szerint
katalizátorai is lehe ünk e folyamatoknak. Kérjük legyenek szövetségeseink,
csatlakozzanak az általunk elindíto kezdeményezésekhez, hiszen csak együ adhatunk
hatékony választ a környeze kihívásokra!
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Polgármester
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Önkormányzata
s.k.

Teller Péter
Polgármester
Lábatlan Város
Önkormányzata
s.k.

Borsó Tibor
Kuratóriumi elnök
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Bevezető
A projekt rövid összefoglalója és célja
Nyergesújfalu Város Önkormányzata, Lábatlan Város Önkormányzata, valamint a
Komárom-Esztergom Megye Fejlesztéséért Alapítvány konzorciumban sikeresen
pályázo a KEHOP-1.2.1-18 konstrukció keretében kiírt pályáza felhívásra, amely
során közel 20 millió forintnyi vissza nem térítendő pályáza forráshoz juto hozzá.
A KEHOP-1.2.1-18-2018-00045 kódszámú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása,
valamint a klímatudatosságot erősítő szemléle ormálás Nyergesújfalu és Lábatlan
térségében” elnevezésű projekt keretében az önkormányzatok vállalták, hogy a térségi
lakosság számára helyi programsorozatot szerveznek a klímatudatosság megteremtése
érdekében, továbbá a helyi klímastratégia elkészítésével és elfogadásával felelősséget
vállalnak a helyi/térségi klímaváltozás elleni küzdelemben is.
A klímaváltozás, mint globális környeze probléma a település önkormányzatát, annak
intézményeit, a város gazdasági-, oktatási-, civil szereplőit és nem utolsó ́ sorban a
teljes lakosságot is érint(het)i, ezért jelen projektet Nyergesújfalu és Lábatlan széles
körű partnerség melle kívánja megvalósítani, különös tekinte el a lakosságra, a helyi
ado ságokat ismerő szervezetekre és az esélyegyenlőségi szempontokra is figyelemmel.
A projekt terveze ütemezése:
• 2021. áprilisában elkészült a települési klímastratégia egyeztetési változata
• 2020. őszétől 2021. nyár végéig lebonyolításra kerültek a szakmai programok,
környeze szemléle ormálási tevekénységek az alábbiak szerint, és
véglegesítésre kerül a települési klímastratégia:
» 5 db Workshop (civil, önkormányza , oktatási, lakossági, KKV),
» Figyelemfelkeltő akciók települési vagy térségi rendezvényhez
kapcsolódva
» 2 db Konferencia,
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2 db Éghajlatváltozás kerekasztal (pla orm)
2 db Tanulmányi verseny
Szakirányú tanulmányi kirándulások
Térségi vagy helyi rendezvényeken a klímatudatos szemlélet
fontosságát népszerűsítő krea v és játékos foglalkozások szervezése
és lebonyolítása
» Médiakampányok
» Szakmai kiadványok készítése és terjesztése
» Szakmai aloldal létrehozása az Nyergesújfalu Önkormányzat honlapján
belül

»
»
»
»

Indikátor
Klímaalkalmazkodással kapcsolatos
ak van résztvevő lakosság száma

Elvárt érték
szemléle ormálási

akciókban

1 610 fő

A szemléle ormálási kampány által elért lakosság száma (passzív elérés)

19 000 fő

Klímastratégiával rendelkező települések összesíte lakosságszáma

12 172 fő

A projekt általános célja, hogy a társadalmi, gazdasági és ökológiai rendszereket
a jelenlegi és a várható jövőbeli éghajlathoz és annak hatásaihoz igazítsuk úgy,
hogy lehetőleg csökkentsük a nega v hatások mértékét és /vagy megkönnyítsük a
kármentesítés tervezését. Vagyis a fő cél a két település alkalmazkodóképességének
növelése, az ellenálló-képesség kialakítása. Fontos, hogy az alkalmazkodás elvei
általánosan beépüljenek a döntéshozatali folyamataiba. Ez ala azt értjük, hogy az
alkalmazkodás különféle szakpoli kai területei (úgy, mint a közlekedés-szervezés,
iparfejlesztés stb.) á ogó módon jelenjenek meg a döntéshozatalban, nem pedig
különálló alkalmazkodási intézkedésekként. A projekt három fő eleme a klímastratégia
elkészítése, a települési éghajlat-változási pla orm létrehozása, és szemléle ormálási
tevékenységek megvalósítása.
További kiemelt célok:
• a klímaváltozás ellen tenni akaró és tenni képes szervezetek bevonásával az
éghajlat-változási pla orm hosszú távú és eredményes működtetése
• a lakosság megismertetése a klímaváltozás problémájával, környeze
szemléle ormálás a lakosság valamennyi korosztályának bevonásával
• várható klímahatások
figyelembevételével

számbavétele,

határon

átnyúló

hatások

• széles társadalmi konszenzuson alapuló klímastratégia készítése, konkrét
problémákat kezelő beavatkozási javaslatokkal, amit a helyi lakosság, a
civilek, a gazdaság és az államigazgatás szereplői magukénak éreznek és meg
is kívánják valósítani.
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Az éghajlatváltozásról
Az emberiség létét és fejlődését számos globális probléma veszélyezte . A teljesség
igénye nélkül az alábbiak állítják komoly kihívás elé a nemzetközi szervezeteket,
nemzeteket és kisebb közösségeket:
• a túlnépesedés, szegénység, éhezés,
• természetes élőhelyek
veszélyeztete sége,

felszámolása,

a

biológia

változatosság

• természetes erőforrások nem fenntartható használata, túlhasználata, a meg
nem újuló természe erőforrások kimerülése,
• anyag- és energiaválság, túlzo anyag- és energiahasználat,
• civilizációs ártalmak, az emberiség veszélyeztete egészségi állapota
• klímaváltozás, globális felmelegedés
• az édesvízkészletek szűkössége, szennyeze sége
• hulladékok mennyiségének növekedése és a veszélyes hulladékok hatásai
A fen globális problémák néhány alapproblémára vezethetők vissza, mint a
túlnépesedés, a jelenlegi piacgazdasági berendezkedés túltermelési mechanizmusa, a
nagyfokú társadalmi egyenlőtlenség és a legnagyobb mértékben elterjedt technológiák
nem megfelelő fejle ségi szintje fenntarthatósági, ökológiai szempontból.
Míg egy évszázaddal korábban a természe erőforrások és nyersanyagok
kimeríthetetlennek tűntek, ma már látjuk, hogy ez közel sincs így: egyre nagyobb
problémát okoznak túlfogyasztásuk és elszennyezésük következményei. Nem csak
az erőforrások felélése, hanem az azokból előállíto termékek hulladékká válása
is változatos problémák forrása. A természetbe visszaju ato hulladék lebomlása –
mind annak mennyisége, mind pedig összetétele mia – egyre inkább lehetetlenné
válik. Vizeink, termőföldjeink és a szta levegő pótolhatatlanok, gazdasági és termelési
rendszerünk működése azonban ezek megújulását egyre jobban veszélybe sodorja. Le
kell számolnunk két olyan vélekedéssel, amelyek a környeze , éghajla problémákkal
kapcsolatban szilárdan tartják magukat:
• A környeze , éghajla problémák nem határolhatók el, nem függetleníthetők
a mindennapi életünktől. Az emberiség több mint 200 éve egyre gyorsuló
ütemben teszi tönkre életének létalapjait, ezért felelőssége van ezeknek
a folyamatoknak a megállításában. Az éghajlatvédelem nem a „zöldek”
feladata, hanem mindannyiunk határozo érdeke.
• A fen problémák megoldását nem várhatjuk kizárólag nemzetközi
szervezetektől, kormányoktól, az ipar, vagy a tudományos élet szereplőitől,
sőt nem hagyatkozhatunk egyedül a technológiai fejlődés vívmányaira sem.
Meg kell ismernünk azokat a lehetőségeket, amelyeket a saját életünkben,
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mindennapjainkban meg tudunk valósítani, ak van hozzájárulva ezzel a
kialakult helyzet megoldásához.
A fent bemutato globális problémák szoros összefüggésben jelentkeznek, számos
kölcsönhatás érvényesül közö ük, így a klímaváltozás jelensége is szoros kapcsolatban
van a természe erőforrások túlhasználatával, a fosszilis energiahordozók mértéktelen
használatával, a természetes élőhelyek felszámolásával, a mesterséges, beépíte
területek nagyméretű terjeszkedésével, hogy csak a legfontosabbakat említsük.

Mi a szerepe a városi klímastratégiának?
Az éghajlatváltozás hatékony kezeléséhez
nem elég a már bekövetkeze károk
kezelése, hanem terveze en kell fellépni
a kibocsátások csökkentéséért, továbbá
előrelátóan felkészülni a várható hatásokra.
Ezt a tudatos felkészülést, a tevékenységek
terveze végrehajtását és az eredmények
nyomon követését szolgálja a városi szintű
éghajlatpoli kai tervezés. A tervezési
folyamat eredményeként elkészülő városi
klímastratégia magában foglalja a város alkalmazkodási és kibocsátáscsökkentési
törekvéseit és beavatkozásait, az ezek megvalósításához szükséges eszközöket,
forrásokat és intézményi struktúrát, valamint a stratégia megvalósításának nyomon
követését is. Kiemelten fontos, hogy a folyamat ne álljon meg a klímastratégia
elkészítésénél, hanem az abban foglaltak kerüljenek szisztema kusan végrehajtásra is.
A klímastratégia hozzájárul a nemze és nemzetközi, az éghajlatváltozás megfékezését,
illetve a hatásaira való felkészülést célzó törekvésekhez is. Mivel az üvegházhatású
gázok kibocsátása jelentős részben a lakossági felhasználáshoz kapcsolódik, ezért az
alacsonyabb terüle szinteknek, kisebb közösségeknek is hozzá kell járulniuk a fen
célok teljesüléséhez.
Fontos látnunk, hogy az éghajlatváltozás nem csak kihívásokat, hanem lehetőségeket
is rejt magában. Az éghajlatváltozás szempontjainak integrálása a városi fejlesztésekbe
lehetővé teszi, hogy a városaink vonzóbb életkörülményeket és jobb életminőséget
biztosítsanak. A klímastratégiának összhangban kell állnia a város más fejlesztési
dokumentumaival. Cél, hogy ne egy elszigetelt stratégia készüljön, hanem a benne
foglalt törekvések jelenjenek meg más ágazatok helyi dokumentumaiban és
stratégiáiban is.
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Nyergesújfalu és Lábatlan klímahelyzetének
általános értékelése
Az éghajlatváltozási problémakörökhöz kapcsolódó sérülékenység vizsgálatok elő
szükséges meghatározni, hogy jelenleg milyen éghajla jellemzőkkel bír a két település,
eddig milyen klímaváltozási hatásokat szenvede el, majd a regionális éghajla
modellek alapján a várható kite séget próbáljuk azonosítani.
A kite ség vizsgálatánál számos éghajla , főként hőmérsékle és csapadék mutató
vizsgálható, köztük hőmérsékle küszöbnapok, szélsőséget jellemző mutatók és
vízkörforgást leíró adatok:
• Az évi átlaghőmérséklet változása
• A fagyos napok évi átlagos számának változása (minimum hőmérséklet <0°C)
• A nyári napok évi átlagos számának változása (maximum hőmérséklet >25°C)
• Az évi átlagos téli csapadékmennyiség változása (decembertől januárig)
• Az évi átlagos nyári csapadékmennyiség változása (júniustól- augusztusig)
• A heves esőzésekkel érinte napok évi átlagos száma (20 mm/h óra fele )
• Az évi átlagos evaporáció változása
• A hóboríto a napok átlagos évi számának változása
A NATÉR és az OMSZ adatbázisát használva Nyergesújfalu és Lábatlan éghajla
kite ségét a fen vagy hasonló paraméterek alapján igyekszünk bemutatni.
Magyarország évi középhőmérséklete országos átlagban 10,3°C az 1981–2010es normál időszak adatai alapján. Az ország túlnyomó része a 10-11 °C közö évi
középhőmérsékletű zónába tartozik. A több mint egy évszázadra kiterjeszte (1901–
2017) vizsgálatok azt mutatják, hogy a hazai változások a hőmérséklet tekintetében jól
illeszkednek a világméretű tendenciákhoz. A múlt század eleje óta tapasztalt 1,15°Cos országos mértékű emelkedés meghaladja a globális változás 0,9-1°C-ra becsült
mértékét.
Nyergesújfalu és Lábatlan térségében az éves középhőmérséklet értéke közelí a
11oC fokot az 1990-2020-as legújabb referenciaidőszak alapján. Az 1981-2016 közö
bekövetkeze változást mutatja az alábbi ábra. Nyergesújfalun és Lábatlanon az utóbbi
közel 4 év zedben az évi középhőmérséklet változása megközelíte e a 1,5oC fokot.
Ezzel a kevésbé érinte térségek közé tartozik, de a változás így is jelentős.
A NATéR klíma rétegcsoportja Magyarország éghajlatára, valamint annak várható
jövőbeli változására vonatkozó információkat jelenít meg térképi formában. A térképi
adatbázis a meteorológiai mérésekből szabályos rácsra interpolált CarpatClim-HU,
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valamint két regionális klímamodell, az ALADIN-Climate és a RegCM modellek egyegy projekciójából származó adatok alapján állt elő. Mindkét projekció egy közepesen
op mistának számító klíma szcenárióra alapozva készült. A klímamodellek adatai
az 1961–1990, a 2021–2050 és a 2071–2100 időszakokat fedik le, ezek képezik az
összehasonlítás alapját.
Az Aladin Climate modell alapján az éves középhőmérséklet emelkedése tovább
folytatódik, a 2021-2050 közö időszakban Nyergesújfalu és Lábatlan területén is el
fogja érni a további 1,5-2oC fokot, azaz elérhe az éves középhőmérséklet középtávon
a 12,5-13oC fokot. A nyár középhőmérsékletének változása még ezt a mértéket is
meghaladhatja, elérve a 2-2,5oC fokot. A hőségriadós napok száma a 2021-2050
közö időszakban várhatóan 10-15 nappal, a forró napok száma 5-10 nappal nő. A
hőmérséklet emelkedése nem csak az ún. meleg hőmérsékle küszöbnapok számának
emelkedésében (forró napok, hőségnapok, nyári napok, hőhullámos napok) jelentkezik,
hanem a hideg hőmérsékle küszöbnapok számának csökkenésében is. A tavaszi fagyos
napok száma várhatóan 10-12 nappal fog csökkeni a 2021-2050-es időszakban.

2. ábra - Fent: Magyarország átlaghőmérséklete az 1971-2000 időszakban (°C) lent: Várható
átlaghőmérséklet változás Magyarországon a 2021-2050 időszakra az ALADIN-Climate klímamodell
alapján (°C) balra és a regcm modell alapján jobbra

Ahogyan az ábrán látható, még a RegCM modell kevésbé borúlátó jövőképe is
1-1,5 Celsius fok, míg az ALADIN modell a globálissal megegyező 2-2,5 Celsius fok
átlaghőmérséklet változást jelez előre.
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Üvegházhatású gázok helyi kibocsátása
Nyergesújfalu és Lábatlan esetében a módszertan az aggregált adatokat veszi
figyelembe, azonban az egyes üvegházgáz kibocsájtási tényezőket tételesen, egyesével
is megvizsgáljuk településekre bontva, ennek legfőbb oka, hogy a két településnek
eltérő a kibocsátási szerkezete. Különösen igaz ez az energiafogyasztási sta sz kákra a
két település esetében. A helyi ado ságok több kibocsátási szektorban is az országostól
jelentősen eltérő képet muta ak. Mivel Nyergesújfalu és Lábatlan települések az
Esztergomi járás hagyományosan iparosodo és egyre dinamikusabban iparosodó
térségét képezik, továbbá a megyei terüle ejlesztési stratégiák is ezen potenciál
további kiaknázását célozzák meg, ezért jelentős ipari energia alapú fogyasztást és
kibocsátást, továbbá az ipari folyamatokhoz kötődő ÜHG kibocsájtást azonosíto unk.
A települési üvegházgáz kibocsátást így nagyban meghatározza:
• Ipari fogyasztás
• Lakossági energiafogyasztás
• Közlekedés és szolgáltató szektor
Ahogyan az a továbbiakban is látszódni fog, az országos kibocsátási mintáza ól a 2
település belső kibocsátásai arányai jelentősen eltérnek, melynek elsődleges oka a
nagyipari jelenlét, ill. az ipar ágaza összetétele, az ipari folyamatok jellege.
Az alábbi ábrákon a települések belső villamosenergia fogyasztási megoszlását és a
fogyasztási tendenciákat vete ük össze:
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3. ábra - A két településen szolgáltato villamosenergia megoszlása 2019-ben

Mindkét településen meghatározó az ipari fogyasztás, azonban Nyergesújfalu esetében
a helyi iparvállalatok kiemelkedő mértékben emelik a település ÜHG kibocsájtási
mutatóit az energiafelhasználás területén.

Ipari kibocsájtás
Az ipari tevékenységekhez nem csak energiafogyasztás eredetű üvegházgáz kibocsájtás
kapcsolódik, de a gyártási folyamatok egyéb járulékos ÜHG emisszióját is figyelembe
vesszük. Ehhez legbiztosabb támpontot nagyvállalatok esetében az ETS, illetve az OKIR
rendszer nyújt, ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a szén-dioxid éves kibocsájtás:
163.959 t CO2 tesz ki.
Ez egy a települések méreteihez képest nagyon magas kibocsájtási érték, melyet a
helyi iparvállalatok tevékenységének volumene és jellege okoz. A nyergesújfalui ipari
parkban dolgozó Toyo Seat K , a Zoltek Zrt, vagy a lábatlani Calmit Hungária K ., a
csomagolóanyagipari vállalatok is nagy ÜHG terhelést jelentenek környezetünkre, így
az egyik legjelentősebb feladat egy olyan konstrukció kidolgozása vagy egyeztetése
a közpon kormányza al, mely segí ezen vállalatok karbonsemlegessé válását
támogatások / technológiatranszfer vagy jogszabályi lehetőségek útján.

Közlekedés
A KBTSZ módszertan 3 tényezőt vesz figyelembe a közlekedési kibocsátás azonosításához:
• a településeken belüli, helyi, egyéni utazások
• a helyi ingázó lakosok saját településük nem állami útszakaszára eső
személygépkocsival megte utazásai
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• a településre eső állami utak forgalma (10, 1125, 1126, 11132)
Az összesíte közlekedési eredetű kibocsájtás így 9.354,02 t CO2, melyet a következő
tényezők határoznak meg többek közö .

a településre vonatkozó, személygépkocsival megte , a
lakótelepülésen belül történő munkába járás összesíte napi
időtartama egy irányba

20

perc

a településen regisztrált benzinüzemű személygépkocsik száma

3 721

db

a településen regisztrált gázolajüzemű (dízel) személygépkocsik
száma

1 584

db

a település nem állami kezelésű útjain bonyolódó
autóbuszforgalom futási teljesítménye

10 000

jműkm / év

közút
száma

kezdő szelvény

végszelvény

személygépkocsi kistehergépkocsi egyes autóbusz

10

50,769

59,47

5303

1281

197

1125

0

4,79

2336

399

73

1126

0

1,89

423

147

7

11132

0

0,86

1586

278

109

5. ábra - A településre eső állami utak forgalma

Így a becsült napi jármű km mutatók a következőképpen alakulnak.
szgk
km/nap

kis tgk
km/nap

59494

13574

autóbusz
km/nap

nehéz tgk
km/nap

szerelvény
km/nap

motor
km/nap

2626

2216

5138

938

6. ábra - A közú forgalom becslés összegzése

Ezek alapján elmondható, hogy a Nyergesújfalun és Lábatlanon elhaladó 10-es főút
forgalma adja az állami utak forgalmának és a közlekedésből fakadó kibocsátás döntő
részét.
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Összegzés
Nyergesújfalu és Lábatlan teljes üvegházhatású́ gáz kibocsátása – az alkalmazo
módszertan alapján – évente 375.417,2 ezer tonnát tesz ki, amely Magyarország
összes kibocsátása 0,57%-ának felel meg. Figyelembe véve, hogy két város az ország
népességéből ennél sokkal kisebb arányban (0,12%) részesedik, megállapítható,́ hogy
a 2 település egy lakosra ve tve az országos átlagnál lényegesen nagyobb szerepet
játszik a klímaváltozás előidézésben. Míg Magyarország esetén az egy főre jutó CO2
ekvivalens kibocsátás 6,63 tonnára rúg, addig Nyergesújfalun és Lábatlanon ez 30,79 t.
Ez az érték jelentősen felülmúlja a Komárom-Esztergom megyei átlagot is, amely 7,56
t.
Ez nem a lakosság (háztartások) eltérő fogyasztási volumenének és szerkezetének,
hanem kizárólagosan a nagyipari szereplőknek és szolgáltatóknak, különösen a
fokozo CO2 kibocsátással működő iparágaknak tudható be, melyek hagyományosan
jelen vannak a települések gazdasági életében. Ennek köszönhetően a megye teljes
kibocsátásának 16,6%-áért felel a 2 város, míg a nagyipari kibocsátásának pedig 37,8%áért. Ezt a speciális körülményt figyelembe véve a stratégiai célok kijelölésénél és az
intézkedések megfogalmazásánál kitüntete szerepet kell kapjon a nagyipari kibocsátás
mérséklése.

Célkitűzések
Nyergesújfalu és Lábatlan településegyü ese ipari tradícióira építve, a
helyi klímapartnerséget megerősítve, klímasemleges területgazdálkodási,
üzemeltetési rendszereket, fenntartható vízgazdálkodási rendszert
kialakítva, a zöldterületeket növelve hatékonyan küzd meg az
éghajlatváltozás nega v következményeivel úgy, hogy az ipar, a
szolgáltatási szektor energe kai és termelési folyamataihoz, valamint
lakossági ingatlananállományhoz kapcsolódó ÜHG kibocsátásokat
jelentősen csökken az energiahatékonyság növelésével és megújuló
energiák széleskörű hasznosításának fejlesztésével.
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Dekarbonizációs és mi gációs célkitűzések
Bázisidőszak
Települési dekarbonizációs célok és (á ogó céloknál
összesíte )
részcéljaik
t CO2
ME A települési
energiafelhasználás és ipari
folyamatok ÜHG kibocsátásának
csökkentése
M-1 Lakossági energia eredetű
(villany+gáz) ÜHG kibocsátás
csökkentése
M-2 ETS kibocsátók és egyéb
ipari és szolgáltatási szereplők
energiafelhasználás alapú
kibocsátásának csökkentése
M-3 ETS kibocsátók és egyéb
ipari és szolgáltatási szereplők
termelési folyamat alapú
kibocsátásának csökkentése
MK Közlekedési eredetű ÜHG
kibocsátás csökkentése
M-4 A településre eső állami
utak forgalmából az egyéni
közlekedésre eső ÜHG kibocsátás
csökkentése
MH Hulladék eredetű ÜHG
kibocsátás csökkentése
M-5 Lerako települési szilárd
hulladék csökkentése

Kibocsátás Kibocsátás
csökkentés csökkentés
%-a, 2030 %-a, 2050

2030 t
CO2

2050 t
CO2

370145,65

314623,8

185072,82

15

50

14869,86

12639,38

7434,93

15

50

191316,79

162619,27

95658,39

15

50

163959

139365,15

81979,5

15

50

9354,02

7950,91

4677,01

15

50

9208,63

7827,33

4604,31

15

50

2487,68

2114,52

1243,84

15

50

1699,1

1444,23

849,55

15

50

Adaptációs célkitűzések
A Nyergesújfalu-Lábatlan településegyü esi klímastratégia adaptációs célrendszerének
elemeit és struktúráját a helyzetelemzésben bemutato
klímaváltozási
problématerületek határozzák meg a NATÉR és a Települési barométer adataira
támaszkodva.
Az adaptációs, alkalmazkodási célok két részre oszthatók, egyik csoportjukat a település
teljes területére vonatkozó ún. általános adaptációs célok, míg másik részüket a
specifikusan a klímaváltozás szempontjából sérülékenynek minősíte Nyergesújfalu és
Lábatlan helyi értekéire vonatkozó́ ún. specifikus adaptációs célok képezik.
Az általános adaptációs célok kijelölése a probléma alapján történt. NyergesújfaluLábatlan településegyü esi klímastratégiája a következő̋ á ogó́ adaptációs célt
határozza meg: „A sérülékeny hatásviselő ágazatok, különös tekinte el a veszélyes
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üzemű ipari és szolgáltató vállalatokra, és sérülékeny lakossági csoportok klímaváltozási
hatásokkal szembeni alkalmazkodó́ képességének erősítése”.
Az á ogó cél alapján a következő általános adaptációs célkitűzéseket tűzzük ki a 2030ig tartó időszakra:
AÁ-1 CÉLKITŰZÉS: A klímaváltozás egészségügyi kockázatainak mérséklése
településtervezési, rendezési eszközökkel, valamint a humán ágazatok felkészültségének,
kapacitásainak fejlesztésével, különös tekinte el a szociális, idősellátó, gyermekvédelmi
és egészségügyi alapellátó rendszer célirányos fejlesztésével.
AÁ-2 CÉLKITŰZÉS: A veszélyes üzemű, illetve nagyvolumenű termelést végző
nagyvállalatok, szolgáltatók üzemi infrastruktúrája és termelési folyamatai alkalmazkodó
képességének fejlesztése.
AÁ-3 CÉLKITŰZÉS: A kulturális örökség részét képező országos és helyi véde ségű
közterületek, műemlék épületek, építmények szakszerű állagmegóvásának, szükség
szerin felújításának, rendszeres karbantartásának következtében az ezek klímaváltozási
és környezetszennyezési okokra visszavezethető károsodása ne emelkedjen, lehetőség
szerint csökkenjen.
AÁ-4 CÉLKITŰZÉS: A villámárvizes, árvizes helyzetek kezelése érdekében a fenntartható
vízgazdálkodás, vízmegtartás fejlesztése, amely megterem az érinte ágazatok
(települési önkormányzat, mezőgazdasági termelők, erdészet, vállalatok, lakosság)
együ működését, korszerűsí a közterüle csapadékvíz kezelés infrastruktúráját, és
ösztönözi a lakosságot a csapadékvíz helyben történő hasznosítására.
AÁ-5 CÉLKITŰZÉS: Fenntartható településfejlesztés, területhasználat megvalósítása,
kompakt városi szerkezet megőrzése és városökológiai szempontokat integráló
települési arculat kialakítása.

Szemléle ormálási, klímatudatossági célkitűzések
Á ogó́ szemléle ormálási célként a következőket fogalmazzuk meg: „A klímaváltozás
mérséklését és az alkalmazkodást szolgáló́ ismeretek és cselekvési lehetőségek mind
a lakossági, mind a vállala célcsoportban általánosan ismertek és használtak, a
fogyasztói magatartásmintákat és a vállala stratégiákat meghatározó egyik fő alapelvvé
lesznek”. Fontos hozzátenni, hogy a klímastratégiában rögzíte célok és intézkedések
szinte kivétel nélkül magukban foglalnak szemléle ormálási elemet is, még akkor is,
ha azok elsődlegesen infrastrukturális beruházásra irányulnak. Ebből következően az
alábbi célok nem különíthetők el élesen a mi gációs és adaptációs céloktól, inkább
azok kiegészítőinek, az o megfogalmazo fejlesztési irányok megvalósítását szolgáló́
fő̋ beavatkozási irányoknak tekinthetők.
SZ-1 CÉLKITŰZÉS: A település fő aktorainak, így a lakosságnak, a vállalatoknak, az
intézményeknek a klímaváltozással kapcsolatos, főként gyakorla ismeretei bővüljenek,
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különös tekinte el az egyes egyéni és vállait klímavédelmi célú beruházások
megtérülésére, az ökoszisztéma szolgáltatások gazdasági és társadalmi jelentőségére
SZ-2 CÉLKITŰZÉS: A klímaváltozással kapcsolatos kihívásokkal való eredményes és
hatékony megküzdés érdekében közösségi fejlesztési módszereket alkalmazó települési/
térségi ágazatközi együ működési struktúrákat és pla ormokat kell kialakítani és
fenntartani, beleértve a fő települési aktorokat, megyei és kormányza szereplőket
SZ-S: ETS kibocsátók direkt támogatása a mi gációs és adaptációs vállala
szemléle ormálási programjaikban, beruházási döntéseikben

Háztartásokban alkalmazható o honi prak kák
a klímavédelem és fenntarthatóság érdekében
Alterna v megoldások a műanyag helye
Az EU 2019. májusában elfogadta a bizonyos egyszer használatos műanyagok
ltására vonatkozó irányelvet, amelynek a nemze jogszabályokba való átültetését
2021-ig várja el a tagállamoktól. A jogszabály által korlátozo műanyagok az összes
tengeri szemét 70 százalékát teszik ki.
2021-től az alábbi műanyag termékek lesznek be ltva az Európai Unióban:
• egyszer használatos evőeszközök (villák, kések, kanalak és pálcikák),
• egyszer használatos tányérok,
• szívószálak,
• fülpiszkálók,
• léggömbök pálcikái, és
• oxida v úton lebomló műanyagok, ételtartók és expandált polisz rolból
készült poharak.
Magyarországon is elindult a törvényalkotási folyamat, az egyszer használatos
műanyagok be ltását a klímavédelmi akcióterv meghirdetésekor jelente ék be.
A Magyar Parlament 2020. július 3-án fogadta el az egyszer használatos műanyagok
kivezetését célzó jogszabályt, amely az uniós előírás értelmében 2021. július 1-től
be ltja a fen egyszer használatos műanyag terméket és csomagolóanyagot. A
magyar jogszabály azonban kiterjed a műanyag zacskók használatának korlátozására
is – túlteljesítve ezzel az uniós előírást.

De vajon mit használhatunk helye ük?
Nézzük meg milyen alterna vák szüle ek eddig.
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VADFŰBŐL KÉSZÜLT, LEBOMLÓ SZÍVÓSZÁL
A műanyag szívószálak kiváltására az utóbbi
években több ötlet is születe . Az ázsiai
országokban például rizsből is gyártanak
biológiailag lobomló szívószálakat, a legújabb
ötlet pedig egy vietnámi találmány, a vadfűből
készíte szívószál.
Ezek a lebomló szívószálak 100 százalékban
természetes anyagokbók készülnek, és nem
tartalmaznak semmilyen vegyi anyagot vagy tartósítászert, illetve úgy bomlanak le,
hogy semmilyen környeze kárt nem okoznak.
Ezeknek a szívószálak két fajtáját gyárját. Az egyik, a friss-szívószál, amely körülbelül
két héten át tárolható el hűtőszekrényben, vagy egy hé g szobahőmérsékleten. A
másik pedig a száríto -szívószál. Ez sokkal tartósabb, hiszen szobahőmérsékleten akár
6 hónapig is eláll. 1

EHETŐ EVŐESZKÖZÖK
A PET palackok melle az eldobható műanyag
evőeszközök használata is jelentősen hozzájárul
a mérhetetlen mennyiségű műanyaghulladék
keletkezéséhez.
Legnagyobb
mértékben
a gyorsé ermek és a repülőtársaságok
használják, de találkozhatunk velük a büfékben,
étkezdékben, strandokon és fesz válokon
egyaránt. Egy indiai vállalkozó pont azért
fejleszte e ki az ehető evőeszközöket, hogy csökkentse a műanyagszennyezést. Ezek
az evőeszközök kölesből, rizsből vagy búzából készülnek, tartósítószer hozzáadása
nélkül, így elfogyaszthatjuk őket, de akár is ki is dobhatjuk, ugyanis 4-5 napon belül
lebomlanak. 2
Azonban nem az ehető evőeszköz az egyetlen megoldás erre. Az első műanyagmentes
repülőjáraton például 100%-ban lebomló bambusz evőeszközöket használnak, amelyek
a felhasználás után a komposztálóba kerülnek.

1

Forrás: h ps://sokszinuvidek.24.hu/mozaik/2019/04/13/igy-keszul-vadfubol-kornyezetbarat-szivoszal/

2

Forrás: h ps://www.cbc.ca/news/technology/bakeys-edible-cutlery-1.4763171

3

Forrás: h ps://www.hifly.aero/about/?anchor=sustainability
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ALGA-PALACK
A PET palackok új, környezetbarát alterna vája
lehet az algából gyárto vizespalack. Nem
okoznak kárt a természetben és rövid időn
belül teljesen lebomlanak. Egy izlandi diák
agarport (vagy más néven agar-agar, egy tengeri
vörösmoszatból előállíto
növényi zselésítő,
melynek jelentése kocsonya, de „japán zsela n”
néven is ismerik) kevert össze vízzel, melynek
eredményeként zseléállagú anyagot kapo . Ezt
először megmelegíte e, majd hideg formába öntö e. Csak néhány perc fagyasztás, és
az üveg már használatra kész. A palack mindaddig megtartja a formáját, amíg ki nem
ürül, vagyis amíg el nem fogy belőle a folyadék, csupán ezután kezd el összeesni. 4
Ezeken felül még sok-sok alterna va születe , a műanyag kiváltása érdekében. Ilyen a
rozsdamentes acél szívószál, amely mosható, az üvegből vagy papírból készült szívószál,
a fa nyelű fogkefe, a papír alapú ragasztószalag, vagy például a luﬀából készült szivacs
takarításhoz.

A divat és az ökológiai lábnyom
A diva par ökológiai lábnyoma sajnos nagyon nagy. Természetesen az egyéb
kiegészítőkre, mint például a táskákra is igaz a fen alábbi megállapítás és a
kozme kumok piaci is sok érdekességet rejt a témában, jelen cikkünk csak a ruhákra
fog fókuszálni, és igyekszünk a teljes életciklust bemutatni.
Amennyiben szeret öltözködni, de figyelne is a környezetére, akkor van egy jó hírünk!
Járhat a legdivatosabb ruhákban úgy, hogy olcsóbb legyen, mint korábban és a
környezetét sem terheli velük úgy, mint eddig.

Mégis hogyan?
A legnagyobb divatmárkák is lassan átállnak a ruhák visszagyűjtésére, sőt Pesten és az
Európai nagyvárosokban már léteznek olyan boltok, ahol visszavásárolják az elhasznált
ruhákat. Ez az úgyneveze körforgásos gazdaság modell, ahol a használt, szakadt, vagy
kinőt ruhát nem a szemetesben landolnak, hanem visszakerülnek a diva parba és újra
alapanyagként használják fel őket. A C&A és a Zara is több éve kísérletezik sikerrel ilyen
projektekkel, és több hazai vállalkozás is népszerű módon hasznosítja újra megunt
ruhákat. Példakánt említve a farmerből készült puﬀokat és babzsákot.

4
Forrás: h ps://www.dezeen.com/2016/03/20/ari-jonsson-algae-biodegradable-water-bo les-iceland-academy-artsstudent-designmarch-2016/
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Hogy miért jó ez mindenkinek?
Régi ruhák, a szemét helye visszakerülnek a „feladóhoz”, azaz a ruhaiparba, ahol
újabbakat varázsolnak belőlük a tervezők, vagy egy új babzsák lesz belőlük a teraszon.
Ez természetesen a ruhaiparnak is ideális, hiszen olcsón jutnak alapanyaghoz és végül
a bolygónkra nézve is kedvező hatása van, ugyanis az újrafeldolgozás során kevesebb
károsanyagot engedünk a levegőbe, mintha az alapanyagokat újra megtermelnénk,
szállítanánk, szőnénk és festenénk.
Ez a folyamat további három területen is segí a fenntarthatóságot.

I. Alapanyag
Az újra felhasznált ruha csökken
a
gyapotültetvények
szükségességét.
Sok természetes alapanyag előállítása
egyes tájakon monokultúra kialakulását
okozza, azaz teljes régiók egyfajta növény
termesztésére (pl. gyapot) vagy állat
tenyésztésére szakosodnak, ezzel degradálva
a föld minőségét, hiszen mindig ugyanazokat
a tápanyagokat veszik ki a növények
a földből, és megakadályozzák ezen
tápanyagok megújulását. Ami már rövidtávon is talaj degradációhoz vezet. A ruha újra
hasznosításával azonban csökkenthető az ipar nyersanyag éhsége.
Ugyanez igaz a műszálas szöveteknél is, hiszen akkor a műanyagok újbóli előállításával
járó környeze erhelés csökkentő.

II. Társadalom
A diva par sokszor a termék árának 50-90%-át is profitként realizálja, míg a világ
egyes részein ruhára is alig telik emberek millióinak. A ruhák újbóli felhasználásával
az alapanyag is olcsóbb, és a „second hand” ruhák ezrek számára teszik elérhetővé a
divatos öltözködést, nem beszélve arról, hogy a világ számos részein nagyon gyakori a
gyermekmunka a ruhaiparban.

III. Fenntarthatóság
Feltehetjük magunknak azt a kérdést, hogy kell-e feltétlenül követnünk a divatot, vagy
sokszor értelmetlenül túlvásárolni a dolgokat? Inkább használa oldalról közelítsük
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meg az öltözködést és az egyéb kiegészítőket is, és próbáljunk „örök, tartós darabokat”
vásárolni?
Ehhez kapcsolódóan pedig:
• Vajon tényleg jó, ha 1 kiló
ruhához
kétszer
annyi
csomagolást kapunk?
• Végül de nem utolsó sorban
az Ázsiából érkező ruhák
karbon lábnyoma a szállítás
mia jóval magasabb, mint
a helyben gyárto ak, így a
„vásárolj hazait” jelmondat a
divatunkat is fenntarthatóbbá
teszi.
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Települési figyelemfelhívó akció (Lábatlani városi napok
keretében), Lábatlan Gerenday Kert 2020.09.18.

Nyergesújfalu-Lábatlan Éghajlatváltozási és klímavédelmi
kerekasztal alakuló ülése, Polgármesteri Hivatal
Nyergesújfalu, 2020.10.20.

Szakirányú klamavédelmi tanulmányi kirándulás, Calmit
Hungária K , Lábatlan, 2021.06.24-25.

Szakirányú klamavédelmi tanulmányi kirándulás,Omega
Bázis K Lábatlan, 2021.06.28.

Szakirányú klamavédelmi tanulmányi kirándulás, Calmit
Hungária K , Lábatlan, 2021.06.24-25.

Önkormányza workshop, Gerenday Közösségi Ház
Lábatlan, 2020.08.27.

Szakirányú klamavédelmi tanulmányi kirándulás, Calmit
Hungária K , Lábatlan, 2021.06.24-25.

II. Klímavédelmi konferencia, 2021.06.30., ONLINE
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Települési figyelemfelhívó akció
(természe úra keretében),
Gerecse Látogatóközpont, BajótPéliföldszentkereszt, 2020.10.03-04.

Települési figyelemfelhívó akció
(Lábatlani városi napok keretében),
Lábatlan Gerenday Kert 2020.09.18.

Települési fogyelemfelhívó akció
(Nemzetközi Duna nap keretében),
Lábatlan Duna part, 2021.07.10.

Óvodai és általános iskolai
rajzpályázat pályaművei

Krea v és játékos foglalkozások
(környezetvédelmi és
természetvédelmi tábor keretében),
Arany János Általános Iskola
és Művésze Iskola, Lábatlan
2021.06.28-07.02.

Települési figyelemfelhívó akció (XIX.
Lábatlani Blues fesz vál keretében),
Lábatlan, 2021.07.16-17.
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