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1.0 Bevezetés – vezetői összefoglaló
A klímaváltozás jelensége napjaink egyik meghatározó globális problémája, amely már jelenleg
és várhatóan a következő évtizedekben is egyre nagyobb kihívásokat támaszt az emberiség,
és a teljes Földi ökoszisztéma szempontjából. A világ szintű összefogás, az Európai Unió közös
klímapolitikája és a nemzet szintű stratégia cselekvés mellett a kisebb közösségek,
települések, családok és az egyes állampolgárok személyes felelősségvállalása és tenni akarása
is meghatározó a klímaváltozás elleni fellépésben, a fenntarthatóság szempontjainak széles
körű érvényesítésében. Nyergesújfalu és Lábatlan városok számára is kiemelt feladat, hogy
azonosítsa saját hozzájárulását a klímaváltozáshoz, felderítse a klímaváltozás legfontosabb
helyi problémaköreit egyes ágazatok, társadalmi csoportok sérülékenységét, és kijelölje
azokat a célokat és intézkedéseket, amelyek révén sikeresen megbirkózhat a kihívásokkal.
A két város önkormányzati vezetése elkötelezett az Európai Unió és hazánk klímapolitikai
céljainak érvényesítése mellett, amelynek keretében fő célkitűzésként jelenik meg az
éghajlatváltozás mérséklése, illetve megváltozott éghajlati körülményekhez való eredményes
alkalmazkodás is. A két település jelentős gazdasági hagyományokkal, épített örökséggel,
egyedülálló természeti környezettel büszkélkedhet. A népességmegtartó erő növelése, a
kiegyensúlyozott, helyi adottságokat is figyelembe vevő gazdasági és társadalmi fejlődés, az
életminőség legkülönbözőbb területeinek javítása megköveteli, hogy a két település egyaránt
hozzájáruljon az üvegházhatású gáz kibocsátási célok eléréséhez, az adaptációs kapacitások
fejlesztéséhez, a szemléletformálás erősítéséhez.
A településegyüttes klímastratégiája a célrendszer és az intézkedések tekintetében az egész
országra vonatkozó Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát és a Komárom-Esztergom
megyei klímastratégiát tekinti mintaképének, tartalmában viszont előbb felsoroltak mellett
messzemenően épít a települések elfogadott stratégiai dokumentumaira. A
településegyüttesi klímastratégia a Klímabarát Települések Szövetsége által közzétett
Településegyüttesi Módszertani Útmutató alapján készült, amely a dokumentum tartalmi
elemeire vonatkozó elvárások megfogalmazásán túlmenően Excel-formátumú számítási
eszközöket is tartalmazott a település üvegházhatású gáz kibocsátási és elnyelési leltárának
meghatározásához.
Nyergesújfalu és Lábatlan teljes üvegházhatású gáz kibocsátása – a Klímabarát Települések
Szövetsége által közreadott módszertan alapján 2019-ben 375.417,2 ezer tonnát tett 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 vetítve 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 természetesen nem a lakosság (háztartások) eltérő fogyasztási volumenének, és
szerkezetének, hanem kizárólagosan a nagyipari szereplőknek és szolgáltatóknak, különösen
a fokozott CO2 kibocsátással működő iparágaknak tudható be, melyek hagyományosan jelen
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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 kitüntetett szerepet kell kapjon a nagyipari kibocsátás mérséklése.
A klímaváltozási problémakörök közül a várost viszonylag kevés érinti súlyosan, de a
hőhullámok miatt várható jelentős halálozási többlet, a villámárvizek okozta veszélyek, az
aszályok jelentette kihívások, a természetes élőhelyek, erdők sérülékenysége, a veszélyes
üzemek viharkár kockázata számos feladatot ad az alkalmazkodás területén is.
Mindezekből következően a településegyüttes klímastratégiája célrendszerének és
intézkedéseinek összeállítása során kiemelt hangsúlyt kaptak mind a mitigációs, mind a
várható változásokhoz való alkalmazkodásra irányuló beavatkozások. Nyilvánvaló, hogy az
éghajlatváltozás mérséklése, az ahhoz való alkalmazkodás elköteleződést és válaszlépést
kíván, mind az egyes állampolgárok, mind az intézmények, és e helyütt kiemelten a
vállalkozások szintjén is. Ennek fejlesztésében, az együttműködések, hálózatosodás
erősítésében van kiemelt szerepe a klímastratégia harmadik fő irányának tekinthető
szemléletformálási cél- és intézkedéscsomagnak.
A klímastratéga helyzetelemzésének megállapításait SWOT-elemzés és Problémafa
formájában
összegeztük.
Az
ezekben
feltárt
hiányosságok/erősségek
és
lehetőségek/veszélyek alapján Nyergesújfalu és Lábatlan városok Klímastratégiája 1 db
általános, 3 db specifikus és 4 db részcélt a kibocsátás-csökkentésre, 1 db általános és 5 db
specifikus célt az alkalmazkodásra és 1 db általános, valamint 2 db részcélt és 1 db specifikus
célt a szemléletformálásra tűzött ki. Ezek elérése érdekében összesen 5 db mitigációs, 5 db
alkalmazkodási és 3 db szemléletformálási intézkedés megvalósítását irányozza elő a
következő évtizedben.
A klímastratégiában foglalt feladatok végrehajtása jelentős költségigénnyel bír, melyek
nagyságrendileg több tízmilliárd Ft-ot tesznek ki, ennek részletes kalkulációját is tartalmazza a
stratégia. Az intézkedések megvalósításához szükséges források nem határozhatók meg teljes
pontossággal, elsősorban azért, mert a stratégia időtávja 2021-2030 közötti időszakra
vonatkozik, sőt még hosszabb távra, 2050-ig is kitekintéssel is bír, és erre az időszakra jelenleg
még nem állnak rendelkezésre pontos forrástérképek. Emellett az intézkedések jelentős része
nem egy konkrét beruházás fejlesztésére, illetve tevékenység lebonyolítására, hanem azok egy
csoportjának, típusának kialakítására vonatkozik.
A településegyüttes klímastratégiájának végrehajtásáért főként az Önkormányzat, a
Polgármesteri Hivatal, valamint a város közintézményei és gazdasági társaságai felelősek, de
elkerülhetetlen a lakosság aktív szerepvállalása is. Önmagában egyik szektor sem lehet képes
a lefektetett célok maradéktalan elérésére, ennek érdekében széleskörű klímapartnerség
kialakítása is szükséges. A város Klímastratégiájában foglalt célok és intézkedések nyomon
követése azért fontos, hogy a végrehajtás során felmerülő nehézségek, hiányosságok,
elmaradások adott esetben időben kijavíthatók legyenek. Mind a kijelölt célok, mind a konkrét
intézkedések szintjén a kijelölt irányok és tevékenységek nyomon követését segítő indikátorok
kerültek meghatározásra. Ezek a stratégiai mutatók mind a fejlesztések eredményét, mind a
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célok felé vezető lépések jellemzését le tudják írni, és hozzájárulnak a klímastratégia
felülvizsgálatához is.
A stratégiát 3 év múlva, 2024-ben célszerű először felülvizsgálni, amit 3 évente követhetnek
az újabb felülvizsgálatok.
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2.0 Helyzetelemzés
2.1 Természeti környezet
Magyarország földrajzi tájegységeit tekintve mindkét város közigazgatási területe a
Kisalföldhöz tartozó Almás–Táti-Duna-völgyre és a Dunántúli-középhegység részét képező
Központi-Gerecsére esik.

1. ábra - Nyergesújfalu és Lábatlan látképe

Az Almás-Táti-Duna-völgy a Dunának Dunaalmástól Esztergomig, a Gerecse lejtőitől a
mederig terjedő, alacsony helyzetű hullámos, teraszos völgysíkja, melyet a Gerecséből érkező
mellékpatakok felszabdaltak. A csak helyenként pár kilométer széles völgyszegélyt a Duna
teraszai kísérik, az ártér tszf-i magassága 110 m alatt van, a teraszfelszíneket 150 m felett már
a Gerecséhez számítják. A relatív relief érték az ártéren 2-5 m/km2, míg a teraszos szegélyen
25-50 m/km2-ig nő. A völgysűrűség értéke átlagosan 0,77 km/km2, maximális értéke 2,3
km/km2.
A völgy alapja miocén és oligocén agyag, amelyre az ártéren folyóvízi kavics, homok és iszap
települ. A teraszok homokos-kavicsos rétegsorát lösz és iszapos-homokos lejtőüledék takarja.
A mellékpatakok az ártér peremére lapos, löszös-homokos hordalékkúpokat emeltek. A
mélyebb rétegek mérsékelten víztározó jellegűek. A geotermikus grádiens magas.
Éghajlata a mezoklíma besorolások alapján mérsékelten meleg, száraz. Az 1960-90-es
referenciaidőszak alapján az évi napfénytartam 2000 óra körül alakul, melyből nyáron 780 óra,
télen 185 óra körüli napsütés érvényesül. A jelzett időszakban az évi középhőmérséklet még
10oC körül alakult, a vegetációs időszaké 16,6oC. Fagymentes időszak 185 nap körüli és április
16-18-tól október 16-ig lehet rá átlagosan számítani. Az abszolút hőmérsékleti maximumok
éves átlaga 34, minimum -16,5 oC. A jelzett időszakban a csapadék évi átlaga 600 mm körül
alakult, melyből a nyári félévre 330 mm esett. Hótakaróra átlagosan 35 napon számíthatunk, 24
cm átlagos maximális vastagsággal.
Az ariditási index 1,2. A leggyakoribb szélirány a Ny.i, a szélesebesség átlaga 3 m/s körül
alakul. Vízrajzi tekintetben a Duna uralja a településeket, de a Gerecséből is számos patak
csatlakozik hozzá, a vizsgált településeken a Lábatlani-patak és a Bajóti-patak. A táj
vízháztartását a mérsékelt lefolyás jellemzi. A fajlagos lefolyás 2,5 l/s.km2, a lefolyási tényező
13%, a vízhiány 50 mm. A Duna vízminősége II. osztályú, a mellékpatakok erősen
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szennyezettek. A Dunán az árhullámok általában nyárelőn vonulnak, míg a kisvízfolyásokon
ősszel, de rajtuk villámárvizek is bármikor könnyen kialakulhatnak. A mellékpatakok az év
legnagyobb részében azonban kevés vizet szállítanak.
A talajvíz mélysége általában 2 m körüli, de az ártéren magas dunai vízálláskor a felszínre is
tör. Mennyisége nagy, 3-4 l/s.km2, azonban szennyezettsége miatt kevéssé hasznosítható.
Kémiai jellege kalcium-magnéziumhidrogénkarbonátos. A vízkészletek kihasználtsága a
Dunától letekintve 50%-os.
A terület növényföldrajzilag a Kialföldi flórajárásba tartozik, elterjedtebb erdőtársulásai a
bokorfüzesek, a tölgy-kőris-szil ligeterdők. A lágyszárúak szintjébe meghatározó fajok a
salátaboglárka, a csalán, a az orvosi nadálytő, a jágerkender, az erdei tisztesfű. Az erdészetileg
kezelt területeken elsődlegesen fiatalkorú keménylombos és fenyőerdők találhatók.
Talajviszonyait meghatározza a Duna, melynek árterén nyers öntés és öntés réti talajok, a
magasabb térszínek löszös üledékein csernozjom barna erdőtalajok és barnaföldek találhatók.
A nyers öntéstalajok alacsony szervesanyag tartalmúak, gyenge vízraktározó és víztartó
képességűek, gyenge termőképességgel, zömmel vizenyős rétek borítják a területüket. A réti
öntéstalajok mechanikailag homokos vályog összetételűek, vízgazdálkodásuk, termékenységük
kedvezőbb, általában szántóterületek. A csernozjom barna erdőtalajok mechanikai összetétele
homokos vályog, vízgazdálkodásukra a közepes víztározó és a gyengébb víztartó képesség
jellemző. A barnaföldek mechanikai összetétele vályog, kedvező a vízgazdálkodásuk,
termékenységük kedvező, jelentős részben erdőterületek.
A Gerecse röghegység a Dunántúlon. Túlnyomórészt mészkő alkotja. Üledékes
építőanyagainak (mészkő, homokkő, agyag, márga) helyi formái közül nevezetesek a
mészkőbarlangjai, a jura-mészkő „vörösmárványa”, a cement alapanyaga, a márga, a Dunára
néző lejtők vastag löszrétegébe vágott mély utak, löszfalak.
Az erdőgazdasági táj területén, a talajképző tényezők hatására, legnagyobbrészt az erdőtalajok
alakultak ki, azonban az erózió következtében jelentős területet foglalnak el a váztalajok. A
löszön képződött sötét színű erdőtalajok közül a humuszkarbonát talaj található, amely sekély
termő réteggel és magas (8-as) pH értékkel rendelkezik.1
Növényvilág a Gerecsében:
•
•
•
•
•

mészkedvelő cseres, tölgyes karszterdő,
pukkanó dudafürt,
hunyor,
őzsaláta (Smyrnium olusatrum),
magyarföldi husáng.

Nyergesújfalu és Lábatlan a Duna jobb partján, a 10 sz. főközlekedési út mellett helyezkedik
el, melynek átlagos napi forgalma 10020 gépjármű, ebből 1048 nehézgépjármű. Távolságuk
Esztergomtól 16 kilométer, kelet felől Tát 7 kilométer távolságra esik. Dél felől az 5

1

Forrás: https://www.naturparkok.hu/gerecse-naturpark
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kilométernyire fekvő Bajóttal szomszédossak, azzal az 1125-ös út köti össze. Bersekbánya nevű
külterületi településrésze a Lábatlan-Bajót közti 1126-os úton érhető el.

Legfontosabb távolságmutatók:
•
•
•
•
•
•

Budapest 52 km
Tatabánya 40 km
Komárom 35 km
M1 autópálya 30 km.
Legközelebbi folyami kikötők: Komárom, Esztergom
Legközelebbi határátkelőhelyek: Komárom, Esztergom2

Helyi értékek

Nyergesújfalu helyi értékei, melyet a Nyergesújfalu Város Örökségvédelmi Hatástanulmánya
is számon tart:
Műemlékek:
•
•
•
•
•

Római katolikus templom (barokk, 18. század második fele)
Római katolikus plébániaház
Római katolikus kápolna romjai
Kernstok-villa
Kőkereszt a Sánc-hegyen

Egyéb látnivalók:
•
•
•
•
•
•
•
•
2

Nyergesi János Emlékház
Szent István szobor (2004)
Crumerum romjai a Sánc-hegyen
Római kori kőtábla
Szent Donát szobor
Millenniumi emlékmű a Sánchegyen (1896)
Pro Patria emlékmű
Szentháromság-szobor az új temetőben (1873)

Forrás: http://www.nyergesujfalu.hu/index.php/gazdasag
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•
•
•
•

II. világháború és az 1956-os forradalom hősi halottjainak és áldozatainak emlékművei
(1991)
Tűzoltó emlékmű (1925)
Kőkereszt a Kernstok-villa szomszédságában (1848)
Pusztamaróti történelmi emlékhely3

Lábatlan helyi értékei
•
•
•
•
•

Gerenday Ház és Gerenday Kert
Cementgyári Emlékház és Tudásközpont
Pincesorok
Piszkei Sarlós Boldogasszony Plébániatemplom
Református Templom4

2.2 Társadalmi jellemzők
Nyergesújfalu lakosságszáma a KSH adatai alapján 7 343 fő (2019-ben), ami Magyarország
népességének 0,08%-a (Komárom-Esztergom megyének 2.52%-a). Népsűrűsége 189 fő/km2.
A lakások száma 3092, így a laksűrűség 2,4 fő per lakás.

2. ábra - Nyergesújfalu lakónépessége és korszerkezete

A lakosságszámból a 15 év alattiak száma 1 079 fő (14,6%), ami megfelel az országos átlagnak.
A 15-64 évesek közöttiek száma 4 818 fő (64%), és a 65 felettiek száma 1 446 fő (19,6%), mely
korosztályok aránya szintén megfelel az országos átlagnak. Így kijelenthető, hogy bár elöregedő
településről beszélhetünk, de az adottságok nem rosszabbak, mint az ország jelentős részén. Az
öregedési index 2019-ben 134%, az eltartott népesség rátája pedig 50,2%. Ezek az arányok is
megegyeznek a megyeivel és az országossal is.
A 2000-2019 közötti népmozgalmi adatokat vizsgálva kijelenthető, hogy a város lakossága az
elmúlt évtizedekben kisebb mértékben, 6%-kal csökkent, a trend csak 2017-től fordult meg és
figyelhető meg kisebb növekedés.
Ezen felül pedig a következő táblázatból megfigyelhető, hogy a 2000-2019-es években a
természetes fogyás mértékét tovább növelte (bár több évben pozitív a vándorlási egyenleg) a
132 fős vándorlási veszteség is.

Forrás: http://www.nyergesujfalu.hu/index.php/nyergesujfalu/latnivalok,
ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA
4
Forrás: http://labatlan.hu/latnivalok
3
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NYERGESÚJFALU

VÁROS

3. ábra - Népmozgalom alakulása Nyergesújfalun

A népesség aktivitási szintje, a munkanélküliek száma alapvetően követte az országos trendeket
Nyergesújfalun. Az utóbbi két évtized adatait nézve a 2009-ben tetőzött a munkanélküliek
száma, majd 2013-tól meredek csökkenés kezdődött 2019-ben érve el a minimumot. A tartósan
munka nélkül lévők száma csak később kezdett el érdemben csökkeni, de 2019-re ebben a
mutatóban is jelentős javulás állt be. 2020-ra a Covid pandémia miatt az adatok kissé romlottak,
2020 decemberében 85 álláskeresőt tartottak nyilván, melyből 18 tartósan munkanélküli volt.
A munkanélküliségi ráta azonban mindössze 1,76% volt, ami a 4,7%-os országos átlaghoz
képest kifejezetten kedvező.
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A munkanélküliség alakulása Nyergesújfalun 2000-2019 között
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Lábatlan utolsó becsült népessége 4 849 fő (2019-ben), ami Magyarország népességének
0,05%-a (Komárom-Esztergom megye lakosságának 1,7%-a). Népsűrűsége 192 fő/km2. A
lakások száma 2080, amely 2,4 fő laksűrűséget jelent.5

4. ábra - Lábatlan lakónépessége és korszerkezete

A lakosságszámból a 15 év alattiak száma 714 fő (14,7%), a 15-64 évesek közöttiek száma 3
207 fő (66,1%), és a 65 felettiek száma 928 fő (19,1%), mely arányok megfelelnek az országos
átlagnak. Tehát itt is öregedő társadalomról beszélhetünk, de az arányok nem rosszabbak, mint
a nemzeti átlag. Az öregedési index 2019-ben 129%, az eltartott népesség rátája pedig 50,7%.

5

Forrás: www.nepesseg.com
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5. ábra – Népmozgalom alakulása Lábatlanon

Lábatlan lakosságszáma az utóbbi két évtizedben jelentősebb, 10%-os csökkenést mutat,
melynek jelentős részben a természetes fogyás az oka. Az utóbbi két évtizedben az
elvándorlások száma 226 fővel haladta meg az odavándorlások számát, így a vándorlási
veszteség tovább növelte a lakosságszám csökkenését. Szerencsés körülmény, hogy az utóbbi
néhány évben megállt a csökkenés, és stagnálás, enyhe emelkedés jellemzi a népességszám
alakulását. Ez főként a pozitív vándorlási egyenlegnek köszönhető, amely az utóbbi években
egyre többször jelentkezik.
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A munkanélküliség alakulása Lábatlanon 2000-2019 között
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Lábatlanon a népesség gazdasági aktivitása szintén együtt mozgott az országos trendekkel, a
2008-as gazdasági válság hatása itt azonban arányaiban még nagyobb munkanélküliséggel járt
mint Nyergesújfalun, 2009-es tetőzéssel. A csökkenés egy évre ugyan megtorpant, de 2018-ig
folyamatos volt, 2019-ben pedig stagnált. 2020 év végére a COVID járvány gazdasági hatása
már jelentkezett, kissé megnőtt a munkanélküliség, a 69 fő 2,14%-os munkanélküliségi rátát
jelentett, mely kevesebb mint fel az országos átlagnak.
A jövedelem tekintetében a 2014-es településsoros adatok alapján Nyergesújfalu a 10.,
Lábatlan a 9. jövedelmi decilisbe tartozik, azaz majdnem a lejobb kategóriába került. A
lakosság jövedelmi helyzete így az országos átlag felett alakul, ami jelentősen javítja a legtöbb
éghajlatváltozási problémakör esetén az adaptációs kapacitást.
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A két település, különösen Nyergesújfalu népességének iskolázottsági mutatói a 2011-es
népszámlálás alapján a megyében a kedvezőbbek közé tartoznak. Míg megyei szinten 2011ben a 15 éves és idősebb népesség 27 százalékának legfeljebb általános iskola, 26 százalékának
szakmai oklevéllel egybekötött középfokú, 30 százalékának érettségi bizonyítvány, 13
százalékának pedig felsőfokú diploma a legmagasabb iskolai végzettsége. Mindössze 3,7
százaléknyian vannak, akik az általános iskolát sem végezték el. Lábatlanon a 7 éves és idősebb
népesség körében 25% volt az érettségizettek aránya, míg a felsőfokú végzettségűeké 7,6%, a
legalább érettségizetteké 32,6%, Nyergesújfalun ezek az adatok sorrendben 29,8, érettségi,
12,1, összesen 41,9%.
A legalább érettségizettek aránya a 18 éves és idősebb népességben, 2011 (%)
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Összességében megállapíthatjuk, hogy a nincs érdemi népesedési, szuburbanizációs nyomás a
2 településen, az emiatt esetlegesen átalakuló területhasználat nem okoz jelentős klímavédelmi
kockázatokat. Nincs jelentős betelepülő népesség, amely számottevően befolyásolná a meglévő
népesség korszerkezetét, jövedelmi, iskolázottsági, szociokulturális jellemzőit. Ugyanakkor a
népesség korszerkezete, az idős népesség jelentős aránya és a tovább idősödő népességstruktúra
miatt az éghajlatváltozási sérülékenység a hőhullámok esetén kiemelkedő és több
éghajlatváltozási problémakör tekintetben csökkenti az alkalmazkodóképességet. A másik
oldalon a népesség további tulajdonságai, vagyoni-jövedelmi helyzet, iskolázottság növelik az
adaptációs potenciált.

A 70 éves és idősebb népesség aránya (%) a Komárom-Esztergom megyei településeken
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2.3 Gazdasági helyzet
Nyergesújfalu és Lábatlan előnyben részesíti azokat a programokat és fejlesztéseket, amelyek
a város népességmegtartó erejét növelik, a lakosok identitástudását elmélyítik, valamint a
település környezetbarát, fenntartható fejlődését segítik elő.
Gazdaságukat tekintve az elmúlt években növekedés figyelhető meg a regisztrált gazdasági
szerveztek számában. Ezt jól demonstrálja a következő két táblázat is:

14

6. ábra - Regisztrált gazdasági szervezetek – Nyergesújfalu

7. ábra - Nyergesújfalu vállalkozásainak száma a dolgozói létszám alapján

Nyergesújfalun jelenleg 927 vállalkozás, 364 egyéni vállalkozás, 321 társas vállalkozás, 107
betéti társaság, 606 önálló vállalkozás, 2 részvénytársaság működik. A településen a 2000-es
évek óta 2,5-szeresére nőtt a korlátolt felelősségű társaságok száma, hiszen ma már 206 Kft-t
tartanak számon.
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8. ábra - Regisztrált gazdasági szervezetek – Lábatlan

9. ábra - Lábatlan vállalkozásainak száma a dolgozói létszám alapján

Lábatlanon jelenleg 462 vállalkozás, 180 egyéni vállalkozás, 162 társas vállalkozás, 41 betéti
társaság, 300 önálló vállalkozás, 2 részvénytársaság működik. A településen a 2000-es évek óta
csaknem háromszorosára nőtt a korlátolt felelősségű társaságok száma, hiszen ma már 117 Kftt tartanak számon.
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A gazdasági szervezetek növekedése mellett a foglalkoztatottak száma is növekvő tendenciát
mutat. Ez köszönhető annak is, hogy az ipari park jelentős vállalatokat fogadott be. Ilyen
például:
•
•
•
•

a Zoltek Zrt. – Nyergesújfalu (árbevétel alapján rangsorolva megye 14. vállalata),
a Vasbetonipari Zrt. – Lábatlan,
a Cembrit Kft. – Nyergesújfalu,
a Toyo Seat Kft. - Nyergesújfalu.

Az ipari park ad otthont – az építőiparral, faiparral, raktározással foglalkozó kis és
középvállalkozásokon túl – az újrahasznosított higiéniai papírtermékeket gyártó Lucart Kft-nek
is.6
A Nyergesújfalu relatív munkanélküliségi rátája (nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási
korú népesség %-ában) 1,76%, míg Lábatlan relatív mutatója 2,14%. Ezekből az adatokból is
látszik, hogy az országos mutatóhoz képest a két városban jóval alacsonyabb a munkanélküliek
száma.7 Ez jórészt az ipari park dinamikus fejlődésének is köszönhető, illetve annak, hogy a
vállalkozásokat kevésbé érintette a pandémia helyzet.

10. ábra - Munkanélküliek száma Nyergesújfalun

11. ábra - Munkanélküliek száma Lábatlanon

6
7

Forrás: http://www.nyergesujfalu.hu/index.php/gazdasag/ipari-park
Forrás: https://nfsz.munka.hu/
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2.4 Mitigációs helyzetlemzés
A városi ÜHG leltár kidolgozásának elsődleges célja, hogy a városvezetés képet kapjon arról,
hogy melyek a fő kibocsátó ágazatok, milyen időbeni tendenciák tapasztalhatók és főként, hogy
viszonyítási alapot adjon a városi éghajlatpolitika dekarbonizációs, mitigációs
tevékenységéhez.8
Az elemzéshez a KBTSZ által megadott módszertan szerint jártunk el, s a KSH, a TEIR és a
CORINE felszínborítottsági adatokkal dolgoztunk. 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
bizonyos esetekben a két település eltérő beavatkozási stratégiát igényelhet. Különösen igaz ez
az energiafogyasztási statisztikákra a két település esetében. Ismerve az országos energiamixet
és a hazai szektorok energiafogyasztási modelljét, egy, a hazai átlaghoz fő arányaiban igencsak
hasonlító adatsort vártunk a települések esetében is, azonban a helyi adottságok több elemzési
dimenzióban is az országostól jelentősen eltérő képet mutattak. Mivel Nyergesújfalu és
Lábatlan települések az Esztergomi járás hagyományosan iparosodott és egyre dinamikusabban
iparosodó térségét képezik, továbbá a megyei területfejlesztési stratégiák is ezen potenciál
további kiaknázását célozzák meg, ezért jelentős ipari alapú energiafogyasztást és ÜHG
kibocsájtást prognosztizálhattunk.
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 mintázattól a 2 település
belső kibocsátásai arányai jelentősen eltérnek, melynek elsődleges oka a nagyipari jelenlét, ill.
az ipar ágazati összetétele, az ipari folyamatok jellege.

12. ábra - A hazai energiaszektor főbb számokban

13. ábra - Az egyes szektorok végső energiafelhasználása (ezer tonna olajekvivalensben)

8

Forrás: KBTSZ Módszertani útmutató

18

Ezek alapján is látható, hogy hazánkban átlagosan 6.000 toe felett alakul a lakosság és 4-4 ezer
tonna körül alakul az ipar és a közlekedés energiafelhasználása.
KBTSZ által javasolt módszertan egy eltérő megközelítést alkalmaz, így a közlekedés
kibocsájtásnak mértékét a településeken a forgalmi adatokból és nem az energiahordozó
felhasználásból számítjuk (településre lebontott, nyilvánosan elérhető értékesített
üzemanyagstatisztikák hiányában), ezért módszertani eltéréseket természetesen
tapasztalhatunk a nagy tábla és a kistelepülési adatok között.
Villamosenergia

Az alábbi ábrákon a települések belső villamosenergia fogyasztási megoszlását és a fogyasztási
tendenciákat vetettük össze:

A 2019-ben Nyergsesújfalun szolgáltatott
villamosenergia megoszlása
Lakosság részére szolgáltatott villamosenergia
(1000 kWh)

1%
0%
4%
0%

Kommunális célra szolgáltatott villamosenergia
(1000 kWh)
Ipari célra szolgáltatott villamosenergia (1000
kWh)
Mezőgazdasági célra szolgáltatott
villamosenergia (1000 kWh)
Közvilágításra szolgáltatott villamosenergia (1000
kWh)

95%

Egyéb célra szolgáltatott villamosenergia (1000
kWh)

Lábatlan településen szolgáltatott villamos
energia megoszlása 2019-ben
Lakosság részére szolgáltatott villamosenergia
(1000 kWh)
Kommunális célra szolgáltatott villamosenergia
(1000 kWh)

1%9%
0%
33%

57%

Ipari célra szolgáltatott villamosenergia (1000
kWh)
Mezőgazdasági célra szolgáltatott villamosenergia
(1000 kWh)

0%

Közvilágításra szolgáltatott villamosenergia (1000
kWh)
Egyéb célra szolgáltatott villamosenergia (1000
kWh)

14. ábra - A két településen szolgáltatott villamosenergia megoszlása 2019-ben
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Mindkét településen meghatározó az ipari fogyasztás, azonban Nyergesújfalu esetében a helyi
iparvállalatok kiemelkedő mértékben torzítják a település ÜHG kibocsájtási mutatóit az energia
oldalon. Az alfejezet végi táblázatokban jól látható, hogy míg Lábatlan kb. a hazai átlagot hozza
a városi fogyasztók arányát illetően, addig Nyergesújfalu esetében külön kell választanunk az
ipar teljesítményét a többi szektortól, hogy elemezni tudjuk. Ugyanez látható az alábbi
trendelemzéseken is:

A legnagyobb fogyasztó szektorok villamosenergia
felvétele Lábatlan településen

40000

20000

0
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2019. év

Ipari célra szolgáltatott villamosenergia (1000 kWh)
Egyéb célra szolgáltatott villamosenergia (1000 kWh)

Ipari célra szolgáltatott villamosenergia (1000 kWh)
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A lakosság és a szolgáltató szektor számára szolgáltatott
villamosenergia megoszlása Nyergesújfalu
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Lakosság részére szolgáltatott villamosenergia (1000 kWh)
Egyéb célra szolgáltatott villamosenergia (1000 kWh)
15. ábra - települések fő fogyasztó szektorainak fogyasztási trendjei
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8

Látható, hogy míg Lábatlanon az évtizedben folyamatosan konszolidálódott az ipari fogyasztás,
addig Nyergesújfalun két ütemben is nagymértékben megugrottak a villamosenergia fogyasztás
mutatói, úgy, hogy mellette minden egyéb szektor kvázi stagnált.
Ez két dolgot jelent:
•
•

Sikeres a megyei és helyi gazdaságfejlesztési stratégia, s élénkül a helyi gazdasági élet
Nyergesújfalun
Azonban a helyi (egyébként együttműködésre kifejezetten nyitott) iparvállalatokkal
összehangoltan kell kidolgozni a mitigációs stratégiát a járási szinten is kimagasló
villamosenergia fogyasztásból ered üvegházgáz kibocsájtás kezelésére

A helyi ipar fogyasztás torzító hatása miatt így a teljes villamosenergiafogyasztás
Nyergesújfalun 2019-ben 255.974 MWh, míg Lábatlanon csak 17.044 MWh volt.
A többi szektor fogyasztása illeszkedik a megyei mintába, s a hasonló lélekszámú
településeknek megfelelő lakossági/szolgáltató szektorhoz fűződő fogyasztási modellt
produkál
Így a villamosenergia fogyasztáshoz fűződő végső üvegházgáz kibocsájtás az alábbi ábra
szerint alakul:
Önkormányzat
SZÉN-DIOXID 302,76

Lakosság

Közvilágítás

Ipar

Szolgáltatás

5059,80

257,76

91144,44 1663,20

Mezőgazdaság
24,12

ÖSSZESEN
98452,08

t CO2

16. ábra - Az egyes szektorok villamosenergia fogyasztásához fűződő ÜHG kibocsájtás a két településen együttesen
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Összes szolgáltatott
Időszak

villamosenergia (1000
kWh)

2012. év

180649
103727
163831
199568
223537
226705
216292
255974

2013. év
2014. év
2015. év
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év

Lakosság részére

Kommunális célra

Ipari célra

Mezőgazdasági

Közvilágításra

Egyéb célra

szolgáltatott

szolgáltatott

szolgáltatott

célra szolgáltatott

szolgáltatott

szolgáltatott

villamosenergia (1000

villamosenergia (1000

villamosenergia

villamosenergia

villamosenergia

villamosenergia

kWh)

kWh)

(1000 kWh)

(1000 kWh)

(1000 kWh)

(1000 kWh)

7794
7656
7777
7880
7881
8092
8081
8416

520
145
150
221
326
345
360
344

169236
93088
153181
189729
213693
216528
205078
243561

6
2
0
0
9
14
12
24

505
507
488
394
378
448
408
478

2588
2329
2235
1344
1250
1278
2353
3151

17. ábra - Nyergesújfalu villamosenergia fogyasztás megoszlása

Összes szolgáltatott
Időszak

villamosenergia (1000
kWh)

Lakosság részére

Kommunális célra

Ipari célra

szolgáltatott

szolgáltatott

szolgáltatott

villamosenergia

villamosenergia

villamosenergia

(1000 kWh)

(1000 kWh)

(1000 kWh)

Mezőgazdasági
célra
szolgáltatott
villamosenergia
(1000 kWh)

Közvilágításra

Egyéb célra

szolgáltatott

szolgáltatott

villamosenergia

villamosenergia

(1000 kWh)

(1000 kWh)

2012. év

38545

5118

37

32408

3

218

761

2013. év

21529

5020

9

15240

28

230

1002

2014. év

15476

5091

63

8962

36

228

1096

2015. év

14431

5265

69

7646

12

221

1218

2016. év

14980

5301

82

8164

37

215

1181

2017. év

17267

5446

99

10074

41

241

1366

2018. év

17342

5429

106

10034

44

253

1476

2019. év

17044

5639

37

9618

43

238

1469

18. ábra - Lábatlan villamosenergia fogyasztás megoszlása
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Földgáz

A földgázfogyasztás esetében is azonosíthatjuk az országos arányoktól való jelentős eltérést,
különösen nyergesújfalun, de ezúttal az eltérésben a szolgáltató szektor szerepe márvadó. A
gázfogyasztás alapján Nyergesújfalun nem csak az ipari, hanem a szolgáltató vállalatok is
jelentős mértékű fejlődést produkálnak. (Azonban a 2019-es adat azonban az előző évek
átlagának kétszeresét mutatja a szolgáltató szektor fogyasztása esetében, így valószínűsíthető,
hogy a KSH egy évek óta halmozódó töredék/nem elszámolt fogyasztási különbözetet is
feltűntetett az adatsorban.)

Az értékesített gáz megoszlása Nyergesújfalun
2019-ben
Háztartásoknak értékesített gáz mennyisége (1000
m3)
Lakóépületek központi kazánjainak értékesített gáz
mennyisége (1000 m3)
Távfűtést ellátó vállalkozásoknak értékesített gáz
mennyisége (1000 m3)
Kommunális fogyasztóknak értékesített gáz
mennyisége (1000 m3)
Egyéb fogyasztóknak értékesített gáz mennyisége
(1000 m3)
Ipari fogyasztóknak értékesített gáz mennyisége
(1000 m3)

0%
3%
5%
02%
%
0%

90%

Az értékesített gáz megoszlása Lábatlanon
2019-ben
Háztartásoknak értékesített gáz mennyisége (1000 m3)
Lakóépületek központi kazánjainak értékesített gáz mennyisége
(1000 m3)
Távfűtést ellátó vállalkozásoknak értékesített gáz mennyisége
(1000 m3)
Kommunális fogyasztóknak értékesített gáz mennyisége (1000
m3)
Egyéb fogyasztóknak értékesített gáz mennyisége (1000 m3)

13%0%
48%
33%

Ipari fogyasztóknak értékesített gáz mennyisége (1000 m3)

2%
0%
4%

Mezőgazdasági fogyasztóknak értékesített gáz mennyisége
(1000 m3)

19. ábra - A földgázfogyasztás trendjei és megoszlása

A lakossági és szolgáltató szektor gázfogyasztása mindkét településen meghatározó,
Lábatlanon együttesen a fogyasztás 80%-át, míg Nyergesújfalun a szolgáltató szektor a
fogyasztás 90%-át adja, korábbi évekre vetítve a szolgáltató szektor Nyergesújfalui részesedése
a megoszlásból 45% körüli (ezt nem ábrázoltuk grafikonon).
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Gázfogyasztási trendek Nyergesújfalun
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20. ábra - Gázfogyasztási trendelemzés

A trendelemzés egymástól eltérő dinamikával változó, s kevéssé azonosítható trendeket mutat
a két település között, de a településeken belül az egyes fogyasztói körök esetében is. Ez egyben
arra is enged következtetni, hogy a gázfogyasztást kevéssé a hideg évszakok
átlaghőmérsékletének változása (hiszen az szektorok között is korrelációt eredményezne)
határozza meg, hanem más (pl. gazdasági) faktorok befolyásolják a változást. Az évek során
Nyergesújfalun végbement a távhőszolgáltatás konszolidációja (szolgáltatók és lakóházi
fűtőközpontok számbeli változása tetten érhető a KSH kimutatásaiban) s 2015-től stabilizálódik
a távhőtrend a településen. Lábatlan esetében meglepő módon az ipari gázfogyasztás
fluktuációja nem korrelál az ipari villamosenergiafogyasztás fokozatos visszaesésével sem.
A fentiek alapján a CO2 kibocsájtási adatok, szektoronként az alábbiak szerint változnak:
Önkormányzat Lakosság
SZÉNDIOXID

1611,69

8264,11

Ipar
3443,35

Szolgáltatás Mezőgazdaság
95066,47
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0,00

ÖSSZESEN
108385,63t CO2

Egyéb fosszilis tüzelőanyagok

Végül, de nem utolsó sorban az egyéb fosszilis fűtőanyagok kibocsájtását is megvizsgáljuk a
településen:
lakossági tűzifa- és szénfogyasztás (adatok a megyei 2.3.3.2. KSH táblából):
mutató:
cella:
érték:
mértékegység:
összes megyei lakás:
K50
118 028
db lakás
összes települési lakás:
(területi adat)
5 139
db lakás
konvektoros/kályhás fűtés fával:
K23
12 377
db lakás
szénnel:
297
92
db lakás
gázzal és fával:
3 534
9 285
db lakás
szénnel és fával:
2 419
1 805
db lakás
cirkós/kazános fűtés fával:
K37
8 833
db lakás
szénnel:

720

238

db lakás

gázzal és fával:

12 871

21 520

db lakás

szénnel és fával:

3 996

2 731

db lakás

becsült települési lakossági tűzifafelhasználás:
becsült települési lakossági szénfelhasználás:

7897
587

t/év
t/év

21. ábra - tűzifa és szénfelhasználás becslése a KBTSZ módszertan szerint

A településeken elfogyasztott szén és tűzifa mennyiségének becslésére a megyei ingatlanok
tüzelési mód szerinti megoszlása alapján arányosítottunk az így kapott kibocsájtási érték:
1545,95 t CO2/év.
Összegezve

A fent említett hármas tagolású energiamixet tekintve:
•
•
•

A lakosság kibocsájtása összesen: 14.869,86 t CO2
Az iparé 94.587,79 t CO2
A szolgáltató kibocsájtása: 96.729 tonnával.

Ezek alapján nem meglepő módon a legmarkánsabb beavatkozási elem a stratégia
célrendszerének mitigációs oldalán az ipari és a szolgáltató szektor kibocsájtásának
normalizálása lesz, melyet szorosan követnek a lakossági szektort célzó intézkedések.
Míg a hazai átlagban települési szinten a lakosság fogyasztása a legmagasabb érték a tárgyalt
két település esetében az ipar és a szolgáltatási szektor ennél ezt bőven túlszárnyalja.

2.5 Ipari kibocsájtás
Az ipari tevékenységekhez nem csak energiafogyasztás eredetű üvegházgáz kibocsájtás
kapcsolódik, de a gyártási folyamatok egyéb járulékos ÜHG termelését is figyelembe vesszük.
Ehhez legbiztosabb támpontot nagyvállalatok esetében az ETS, míg hazai kisvárosok esetében
az OKIR rendszer nyújt, melynek kimutatásai az alábbiakban megtekinthetők mindkét település
esetében. Az elemzésben a szén-dioxid sorokat vesszük figyelembe.
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22. ábra - A Nyergesújfalun jelentett légszennyezők és üvegházgázok adatbázisa

23. ábra - A Lábatlanon jelentett légszennyezők és üvegházgázok adatbázisa

Így a szén-dioxid éves kibocsájtás: 163.959 t CO2
Ez egy a települések méreteihez képest aránytalanul magas kibocsájtási érték, melyet a helyi
iparvállalatok tevékenységének jellege okoz. Az ipari parkban dolgozó Toyo Seat Kft, a Zoltek
Zrt, vagy a Lábatlani Calmit Hungária Mészművek, a Piszkei Papírgyár is nagy ÜHG terhelést
jelentenek környezetünkre, így az egyik legjelentősebb feladat egy olyan konstrukció
kidolgozása vagy egyeztetése a központi kormányzattal, mely segíti ezen vállalatok
karbonsemlegessé válását támogatások/technológiatranszfer vagy jogszabályi lehetőségek
útján.

2.6 Közlekedés
A közlekedés esetében megvizsgáljuk:
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
személygépkocsival megtett utazásai
a településre eső állami utak forgalma (10, 1125, 1126, 11132)
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útszakaszára

eső

Az elemzésbe egy kb. 400 méteres útszakaszt annak nem szignifikáns volta miatt nem emeltünk
bele, ez a 11134-es út.
Az összesített kibocsájtás így 9.354,02 t CO2, melyet a következő tényezők határoznak meg
többek között.

a településre vonatkozó, személygépkocsival megtett, a
lakótelepülésen belül történő munkába járás összesített napi
időtartama egy irányba

20

perc

a településen regisztrált benzinüzemű személygépkocsik
száma

3721

db

a településen regisztrált gázolajüzemű (dízel)
személygépkocsik száma

1584

db

a település nem állami kezelésű útjain bonyolódó
autóbuszforgalom futási teljesítménye

10000

jműkm / év

kistehergépkocsi
1281
399
147
278

egyes autóbusz
197
73
7
109

24. ábra - Az elemzésbe bevont állami közutak

közút száma kezdő szelvény végszelvény személygépkocsi
10
50,769
59,47
5303
1125
0
4,79
2336
1126
0
1,89
423
11132
0
0,86
1586

25. ábra - A településre eső állami utak forgalma

Így a becsült napi jármű km mutatók a következőképpen alakulnak.
szgk
km/nap
59494

kis tgk
km/nap
13574

autóbusz
km/nap
2626

nehéz tgk
km/nap
2216
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szerelvény
km/nap
5138

motor
km/nap
938

26. ábra - A közúti forgalom becslés összegzése

27. ábra - Részlet a közútkezelői nyilvántartás átlagos napi forgalomstatisztikáiból

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.

2.7 Mezőgazdaság
A KBTSZ módszertan szerint a mezőgazdasági tevékenységekhez fűződő üvegházgáz
kibocsájtást négy területen vizsgáljuk:
•
•
•
•

Energiafogyasztás (korábbi alfejezetben bemutattuk, hogy nincs értékelhető adat)
Kérődzők kibocsájtása
Hígtrágya alapú emisszió
Szántóterületek trágyázásából eredő metán felszabadulás

Jellemzően a mezőgazdasági tevékenységek nem a direkt szén-dioxid kibocsátással járulnak
hozzá az üvegházgáz képződéshez, hanem a jóval markánsabb globális felmelegedési
potenciállal (GWP) rendelkező metán és nitrogén oxid származékok kibocsátása jelenti a fő
problémát. Ezen utóbbi két anyagcsoport jóval tovább marad a légkörben, és jóval nagyobb
GWP-vel rendelkezik mint a szén- dioxid (metán 20 éves időtávban 62-szeres, a dinitrogénoxid 275-szörös), így jóval szennyezőbbnek is tekintjük.
Kérődzők

A 2011-es kistermelői összeírás alapján a két településen összesen 81 db szarvasmarha és 39
juh található, melyek kibocsájtása 149,6 t CO2e (szén-dioxid egyenértékes).
Hígtrágya emisszió

A hígtrágya emissziót hasonló módszerrel, a kistermelői összeírás alapján számoltuk ki, az
egyes álaltfajokra vetített, éves képződő hígtrágyamennyiség átlagai alapján.

28

Év:

2018

Összes szarvasmarha:

81

db

29,41

t CO2e

11,53

t CO2e

Tehén:

31

db

20,14

t CO2e

10,55

t CO2e

Nem tejelő szarvasmarha:

50

db

9,27

t CO2e

0,98

t CO2e

Összes sertés:

138

db

10,95

t CO2e

2,69

t CO2e

Tyúk:
Kacsa:
Lúd:
Pulyka:

2341
142
6
16

db
db
db
db

Összes baromfi:

2 505

1,55

t CO2e

1,12

t CO2e

Metán

Dinitrogén oxid

A hígtrágya emisszió összesített kibocsátása így: 57,25 t, ami elenyészőnek tekinthető.
Összehasonlításképpen Kisbér-Bábolna esetében 1 millió feletti szárnyasállomány mellett az
éves kibocsájtás 1.500 tonna körül alakul, mellyel mindkét esetben rávilágíthatunk, hogy bár a
mezőgazdaságnak a környezetterhelése egyéb okokból kifolyólag jelentős (vegyszerezés,
csomagolóanyagok stb.), az ÜHG kibocsátás szempontjából nem meghatározó a szektor, s nem
ezen az oldalon kell elsősorban a mitigációs intézkedéseket elindítani.
Szántóföldi trágyázáshoz fűződő kibocsájtás
Település szántóterület,
egyéni gazdaságok:

7 804 344

m2

tonna

Település szántóterület,
gazdasági szervezetek:

2 264 200

m2

23736

tonna

Település összes
szántóterület:

1,01

ezer ha

111 634

tonna

Településre kijuttatott
trágya:

1093

tonna

102,8

ezer ha

Év:

2015

Megyében felhasznált
istállótrágya, vagy
szervestrágya
mennyisége (bázisévtől
függően)

87 898

Megyében felhasznált
összes műtrágya
mennyisége
Megyében kijuttatott
összes trágya
mennyisége:
Megyei szántóterület:

A szántóföldi trágyázás kapcsán megvizsgáltuk a KSH szerint a megyében szántóföldekre
juttatott szerves- és műtrágya átlagos mennyiségét hektárra vetítve, majd a kapott
átlagértékekkel szoroztuk a települési szántóterületeket (magán és gazdasági társaságok
tulajdonában lévő földeken egyaránt), s eredményül 359,7t CO2e-t kaptunk.
A teljes mezőgazdasági ÜHG kibocsájtás így: 565,92 tonna CO2e mely nagyságrendekkel
eltörpül bármelyik szektor, de kifejezetten az ipar kibocsájtása mellett. Ahogyan azt korábban
is megfogalmaztuk, a mezőgazdaság inkább adaptációs oldalról, mintsem a mitigáció oldalán
jelent elsődleges feladatokat a közeljövőben.

29

2.8 Hulladék
Műszaki
védelemmel
Időszak

ellátott lerakókban
elhelyezett szilárd
hulladék Nyergesújfalu

2006. év
2007. év
2008. év
2009. év
2010. év
2011. év
2012. év
2013. év
2014. év
2015. év
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év

8961,5
2275,7
2483,2
2450,1
2308
2231
2112,6
2108,3
1265
1071,4
1221,9
1134,8
1167
1076,1

Műszaki
védelemmel
ellátott
lerakókban
elhelyezett

Összes
Újrafeldolgozás- ÚjrafeldolgozásNyerges

Lábatlan

szilárd hulladék

Összes

hulladék

hulladék

mennyisége

mennyisége

Nyerges

Lábatlan

9007,4
2325
2546,3
2656,1
2354,7
2314,8
2159,4
2127,3
2460,5
2244,1
2567,2
2375,5
2391,1
2828,1

8955,6
1859,5
1613,1
1370,4
1245,6
1265
1205,2
731,9
1299,1
1361,9
1304,1
1339,2
1459
1314,7

-Lábatlan

8927,8
1830,2
1570
1319,4
1213,5
1229,9
1181,8
675,1
613,4
564,5
549,2
573,4
624,5
542

45,9
49,3
63,1
100,4
46,7
83,8
46,8
19
1195,5
1172,7
1345,3
1240,7
1224,1
1625,8

27,8
29,3
43,1
51
32,1
35,1
23,4
56,8
685,7
797,4
754,9
765,8
834,5
772,7

28. ábra - A két településen kezelt hulladék mennyisége, az ártalmatlanítás módja szerint

Ahogyan a táblázatból is kiolvashatók az egyes trendek, mindkét településen kb. 30%-ra esett
vissza az összes kezelendő hulladék mennyisége az elmúlt másfél évtizedben, mely egy
kifejezetten jó mutató, ezen felül az újrahasznosítás mértéke a teljes hulladékmennyiséghez
képest nőtt: Nyergesújfalun 19,16%-ra, Lábatlanon pedig kimagasló 58,8%-ra.
A települések szilárd és folyékony hulladék kibocsájtásának együttes üvegházgáz lábnyoma:
2487,68 t CO2e.

2.9 Zöldfelületek
A települési zöldfelületek 0 hektárt tesznek a CORINE felszínborítottsági adatbázis szerint,
azonban a lomblevelű és vegyes erdőfelületek tekintetében a két település a megyei átlaghoz
hasonlóan 5907 hektár erdővel rendelkezik, ez egy országos átlag feletti erdőkincs érték a két
település tekintetében, s megóvása elsődleges célt kell jelentsen.
Az elnyelt éves szén-dioxid mennyiség: 933,36 tonna.
Ám ahogyan láthatjuk, a természetes szén- megkötő képesség sajnos még így is eltörpül a
kibocsátási adatok mellett.
Lábatlanon a gazdálkodás a Pilisi Parkerdőgazdaság Bajnai Erdészetének feladatkörében
valósul meg a teljes kezelt területre vonatkozó adatok a következők: (nem csak a településhez
tartozó felületeket is ideértve):
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29. ábra - Részlet a Bajnai erdészet jelentéséből

Parkfenntartás, közjóléti tevékenység, természetvédelem:
Az erdészet területén kevés az országos jelentőségű turisztikai nevezetesség. Az erdőket főleg
a helyi lakosság látogatja. Néhány turistaút, többek között az országos kék túra útvonal átszeli
a területet (Gete - Öreg-kő – Pusztamarót - Pörösök). Bajóton az Öreg-kő szép kirándulóhely.
Az erdészet területén található Közép-Európa legnagyobb elegyetlen vadgesztenye állománya,
melyhez csatlakozó fasorok megyei védettséget élveznek. A gesztenyét támadó károsítók oly
mértékben elszaporodtak, hogy az évszázados fák egészségének megőrzése érdekében 1997 óta
a károsítók ellen sikeres vegyszeres védekezést alkalmaz az erdészet.
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2.10 Teljes ÜHG mérleg

0

SZÉNDIOXID

METÁN

DINITROGÉNOXID

CO2

CH4

N2 O

ÜVEGHÁZGÁZ LELTÁR
1. ENERGIAFOGYASZTÁS
1.1. Áram
1.2. Földgáz
1.3. Távhő
1.4. Szén és tűzifa

KIBOCSÁTÁS

2. NAGYIPARI KIBOCSÁTÁS
2.1. Egyéb ipari
energiafogyasztás
2.2. Ipari folyamatok

3. KÖZLEKEDÉS
3.1. Helyi közlekedés
3.2. Ingázás
3.3. Állami utak

t CO2 egyenérték
208 383,66

208 383,66

98 452,08

98 452,08

108 385,63

108 385,63

0,00

0,00

1 545,95

1 545,95

163 959,00

0,00

0

163959,00

0,00

0,00

0,00

0,00

163 959,00

0,00

0

163959,00

9 354,02

0,00

0,00

9 354,02

10,50

10,50

134,89

134,89

9 208,63

9 208,63

4. MEZŐGAZDASÁG

191,51

4.1. Állatállomány

374,41

149,60

4.2. Hígtrágya

41,90

4.3. Szántóföldek

5. HULLADÉK

2 193,13

5.1. Szilárd hulladékkezelés

565,92
149,60

15,34

57,25

359,07

359,07

294,54

2 487,68

1 699,01

5.2. Szennyvízkezelés

NYELÉS

ÖSSZESEN

1 699,01

494,13

294,54

788,67

ÖSSZES KIBOCSÁTÁS

381 696,67

2 384,64

668,95

384 750,26

NAGYIPAR NÉLKÜL

217 737,67

2 384,64

668,95

220 791,26

6. Nyelők

-9 333,06

-9 333,06

NAGYIPAR NÉLKÜL

208 404,61

2 384,64

668,95

211 458,2

VÉGSŐ KIBOCSÁTÁS

372 363,61

2 384,64

668,95

375 417,2

Nyergesújfalu és Lábatlan teljes üvegházhatású gáz kibocsátása – az alkalmazott módszertan
alapján – évente 375.417,2 ezer tonnát tesz ki, amely Magyarország összes kibocsátása 0,57%-
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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 vetítve 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 természetesen nem a lakosság (háztartások) eltérő fogyasztási volumenének, és
szerkezetének, hanem kizárólagosan a nagyipari szereplőknek és szolgáltatóknak, különösen a
fokozott 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 kitüntetett szerepet kell kapjon a nagyipari kibocsátás mérséklése.
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3.0 Alkalmazkodási helyzetértékelés - a települések
alkalmazkodóképességének elemzése az éghajlatváltozás hatásaihoz
A Klímabarát települések Szövetsége által javasolt módszertan, valamint a EU Adaptációs
Stratégiája, az IPCC Ötödik Helyzetértékelő Jelentése, a VAHAVA kutatás, a NÉS-2 (Második
Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia) kidolgozása, a NATéR (Nemzeti Alkalmazkodási
Térinformatikai Rendszer) kialakítása, továbbá több hazai tudományos publikáció
figyelembevételével Magyarországon az éghajlatváltozás hatásaiból fakadó 12 kiemelt
problémakört különíthetünk el, melyek a következők:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aszály okozta terméskiesés
Árvíz (vizes tematikájú kérdések egy területen vizsgálva)
Belvíz
Villámárvizek és elöntések
Természetes élőhelyek csökkenése
Erdő és gyakoribb erdőkár
Allergének betegségterjesztő fajok elterjedése
Hőhullámok
Viharkárok
Károk a közlekedési infrastruktúrában (épített infrastruktúrával azonos
szegmensben kerül értékelésre)
Települések levegőminősége
Település turisztikai vonzereje

A fenti felsorolásban félkövéren szedett területeket tárgyaljuk részletesebben Nyergesújfalu és
Lábatlan esetében.
Az egyes fent tárgyalt pontok elemzésénél több esetben is ugyanazon motívumokat vesszük
figyelembe (hőmérséklet változás, csapadékmennyiség és eloszlás, talajvízháztartás stb.) így
bizonyos alaptényezőket kiemeltünk, s itt külön tűntetünk fel, a témaspecifikus elemzéseknél
pedig ezen alapmotívumokra mutatunk vissza az elemzés további alfejezeteiben.
A fent értékelési szempontokat a Komárom- Esztergom megyei Klímastratégia is vizsgálta,
ahol az egész megyére az alábbi kockázatelemzés értelmezhető (a skála 1-3ig terjed, ahol 3-as
a kiemelten erős kockázati faktor és 1-es értéket vesznek fel az elhanyagolható tényezők).
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Hatás:

Hőhullámok

Épületek

Árvíz

Belvíz

Villámárvíz

Aszály

Ivóvíz
készletek

Természeti
értékek

Erdőtüzek

Turizmus

Besorolás
:

3

3

3

1

3

2

3

3

3

1

30. ábra - Az éghajlatváltozás szempontjából kiemelt problémakörök a megye esetében

Árvíz

Belvíz

Villámárvíz

Aszály

Ivóvíz készletek

Természeti értékek

Erdőtüzek

Allergének

Levegőminőség

3

3

3

2

3

2

1

3

2

2

1

31. ábra - 1.

Turizmus

Infrastruktúra károk

Besorol
ás:

Hőhullámok

Hatás:

A tíz elemű skálát kibővítve, az adaptációs elemzés és a KBTSZ által javasolt települési
barométer kitöltésével az alábbi eredményekre jutottunk Nyergesújfalu és Lábatlan települések
esetén:

1

Az éghajlatváltozás szempontjából kiemelt problémakörök a településen

Minden esetben igyekszünk a érzékenység + kitettség = várható hatás + alkalmazkodóképesség
= sérülékenység metodika alapján megtenni az értékelést, és amennyiben lehetséges, aggregált
indexekkel kifejezni az egyes fő hatásdimenziókat.
Az értékelés alapja a következő KBTSZ módszertanban szereplő modell, amely a CIVAS
modellt vette alapul:
éghajlat kitettség (éghajlati paraméterek változása) +
érzékenység (társadalmi, gazdasági, természeti, épített környezet, kultúra)
= várható hatás
+ alkalmazkodási kapacitás (információ, humán erőforrás, pénzügyi erőforrás,
attitűdök, hajlandóság)
= klímaváltozási problémákkal kapcsolatos sérülékenység.

3.1 Nyergesújfalu és Lábatlan klímahelyzetének általános értékelése
Az éghajlatváltozási problémakörökhöz kapcsolódó sérülékenység vizsgálatok előtt szükséges
meghatározni, hogy jelenleg milyen éghajlati jellemzőkkel bír a 2 település, eddig milyen
klímaváltozási hatásokat szenvedett el, majd a regionális éghajlati modellek alapján a várható
kitettséget próbáljuk azonosítani.
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A kitettség vizsgálatánál számos éghajlati, főként hőmérsékleti és csapadék mutató
vizsgálható, köztük hőmérsékleti 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 érintett napok évi átlagos száma (20 mm/h óra felett)
Az évi átlagos evaporáció változása
A hóborította napok átlagos évi számának változása

A NATÉR és az OMSZ adatbázisát használva Nyergesújfalu és Lábatlan éghajlati kitettségét a
fenti vagy hasonló paraméterek alapján igyekszünk bemutatni.
Magyarország évi középhőmérséklete országos átlagban 10,3°C az 1981–2010-es normál
időszak adatai alapján. Az ország túlnyomó része a 10-11 °C közötti évi középhőmérsékletű
zónába tartozik. A több mint egy évszázadra kiterjesztett (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°C-os országos mértékű emelkedés
meghaladja a globális változás 0,9-1°C-ra becsült mértékét.
Nyergesújfalu és Lábatlan térségében az éves középhőmérséklet értéke közelíti a 11o C fokot
az 1990-2020-as legújabb referenciaidőszak alapján. Az 1981-2016 között bekövetkezett
változást mutatja az alábbi ábra. Nyergesújfalun és Lábatlanon az utóbbi közel 4 évtizedben
az évi középhőmérséklet változása megközelítette a 1,5oC fokot. Ezzel a kevésbé érintett
térségek közé tartozik, de a változás így is jelentős.
32. Az évi középhőmérséklet alakulása Magyarországon 1981-2016 között
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Forrás: OMSZ
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, valamint két regionális
klímamodell, az ALADIN-Climate és a RegCM modellek egy-egy projekciójából származó
adatok alapján állt elő. Mindkét projekció egy közepesen optimistának 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 közötti időszakban Nyergesújfalu és Lábatlan területén is el fogja érni a további 1,52o C fokot, azaz elérheti 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 közötti időszakban várhatóan 10-15 nappal, a forró
napok száma 5-10 nappal nő. A hőmérséklet emelkedése nem csak az ún. meleg hőmérsékleti
küszöbnapok számának emelkedésében (forró napok, hőségnapok, nyári napok, hőhullámos
napok) jelentkezik, hanem a hideg hőmérsékleti küszöbnapok számának csökkenésében is. A
tavaszi fagyos napok száma várhatóan 10-12 nappal fog csökkeni a 2021-2050-es időszakban.
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32. 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.

38

Csapadék

A csapadék hosszú távú változásának előrejelzése még a hőmérsékletnél is nehezebb feladat.
A múltbéli változások elemzése sem hoz olyan egyértelmű eredményeket, mint a hőmérsékleti
változásoké, amelyek szignifikáns módon egy irányba a melegedés felé mutatnak. A csapadék
térben és időben eleve nagyon változékony éghajlati paraméter, így a – az éghajlatváltozás
hatására bekövetkező – változásokat, azok szignifikáns jellegét jóval nehezebb kimutatni, mint
a hőmérséklet esetén. Míg az évi középhőmérséklet az elmúlt 36 évben egyértelmű
növekedést mutat, addig a csapadék változása még egy hosszabb, több mint 50 évet felölelő
időszakban sem mutatható ki egyértelműen. A nyugati országrészben, valamint a Dunántúl
középső részén csökkenés jellemző az elmúlt fél évszázadban, ahogy az az alábbi 1961-2016
közötti éves csapadékösszeg változást bemutató ábrából kiderül. Nyergesújfalun és
Lábatlanon csekély, 0-6% közé eső csapadék növekedés mutatható ki, a csapadék éves
mennyisége 575-600 mm közé esik az 1971-2000-es referenciaidőszakban.

33. ábra Évi csapadékösszeg változása Magyarországon 1961-2016 között

Forrás: OMSZ
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Az Aladin Climate modell alapján Nyergesújfalu és Lábatlan területén a 2021-2050-es
időszakban nem várható szignifikáns változás a csapadék éves mennyiségében (0- - 25 mm). A
nyár és a tél évszakos csapadékmennyiségére ugyanez elmondható (0- - 25 mm). A csapadék
évszakokon belüli, kisebb időszakokra eső (csapadékos nap, jelentős csapadékú nap) időbeli
és térbeli eloszlásában azonban kedvezőtlen változások jelentkeztek az utóbbi évtizedekben.
Országosan jelentkező trend, hogy a csapadék eloszlása egyenletlenebbé vált, egyre gyakoribb
a hosszabb száraz, aszályos időszakok megjelenése, melyet sokszor nagycsapadékos helyzetek
követnek, hirtelen lezúduló intenzív csapadékkal, viharkárokkal.
A csapadék egyenletlen eloszlása a települést kevésbé érinti az országos átlaghoz képest, de a
várható változások már előrejelezhetők. A csapadékmentes napok száma 2-vel nőhet a 20212050-es időszakban. A 30 mm-t meghaladó nagycsapadékos napok számának várható
változása a 2021–2050 időszakra az ALADIN-Climate klímamodell alapján 0,5-1 nap. Az egyes
évszakok csapadékintenzitásának változása általában eléri az 1-2 mm/nap értéket. A száraz
időszakok maximális hosszának várható változása nyáron, a 2021-2050 időszakra 1-2 nap.

33. ábra - A csapadékösszeg változása az ALADIN és REMO modellek alapján

Ahogy fent jeleztük tehát az országban a következő 30 évben az éves csapadékmennyiség
várhatóan csak kismértékben változik, azonban a területi és időbeni eloszlás jelentős eltéréseket
mutat a korábbi évszázados átlagtól.
A század végére azonban már a nyarak jelentősebb aszályosodására (akár 20-26%-al kevesebb
eső) s az őszi-tavaszi időszakban pedig jelentősebb csapadék gyarapodásra számítunk, ez új
kihívásokat is implikál:
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•
•
•

A mezőgazdaságnak a növénykultúra váltással igazodnia kell a csapadékszezonok
eltolódásához
Kapacitásokat kell létesíteni a villámárvizek kezelésére (vízelvezető infrastruktúra)
Tározó kapacitásokat kell létesíteni (országos szinten) a csapadékvíz letárolására és az
öntözési szükséglet biztosítására a helyi csapadékmérleg mesterséges kiegyenlítésére.
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Földtani veszélyforrások

A földtani veszélyforrás fogalma alatt sokféle jelenséget értünk. A legismertebbek a
földrengések és a vulkáni tevékenység különböző megjelenési formái. A földrengések
Magyarországon enyhe-közepes kockázatot jelentenek, míg vulkáni tevékenység nincs
hazánkban. E két problémakör nem időjárás, illetve klímafüggő. A harmadik csoport, az ún.
sekély földtani veszélyforrások azonban országunkban sem elhanyagolható veszélyforrás típus,
hiszen hazánkban e probléma 942 települést, a településállomány harmadát érinti.
A sekély földtani veszélyforrások egy része összefüggésben van a klímaváltozással, mivel a
megváltozó vízkörforgás jelentősen összefügghet a tömegmozgásokkal. Fokozott figyelemmel
kell eljárni e tekintetben, mivel a helyi ipari infrastruktúra jelentős része veszélyes üzemként is
működik, illetve az egyes komplexumok károsodása megsokszorozhatja a környezetbe juttatott
veszélyes anyagok mennyiségét is, így ezek védelme s környezeti károknak való
ellenállásuknak fokozása elsődleges cél.
„A 2005–2010 között bekövetkezett káresemények eloszlási térképe a települések
közigazgatási határai szerint. Az eseményeket 6 kategóriába osztva mutatjuk be (0; 1; 2-4; 510; 11-20; 21-34). Az események a hegységekre, a Duna-mentére, és a Tolnai-Baranyai
dombságra koncentrálódnak.
A 2014-ben készített országos katasztrófa kockázatértékelési jelentés a sekély földtani
veszélyforrásokat két fő csoportra osztotta, nevezetesen tömegmozgásokra és
üregbeszakadásokra (v.ö. a 1384/2014 [VII. 17.] Korm. határozattal). E jelenségek különösen
akkor okoznak jelentős károkat, ha építményeket, vagy valamilyen – jellemzően vonalas –
infrastrukturális létesítményt érintenek.
A tömegmozgások, valamint a bányavágat, pince, esetleg barlang eredetű üregbeszakadások
veszélyforrásként való kezelését elsősorban a területhasználat kiterjesztése okozza, hiszen az
emberek a települések fejlődésével olyan területeket is beépítenek, amelyek ezekkel érintettek.
Ily módon az elszenvedett károk a városiasodás előrehaladásával és az ipari fejlődéssel
párhuzamosan növekednek.
Az emberi tevékenység hatása kettős: egyrészt a földtani környezet kedvezőtlen sajátságait teszi
egyre hangsúlyosabbá pl. a nem megfelelően tervezett, kivitelezett útbevágások,
megnövekedett épületterhek, építkezésekkel megnyitott vízbeáramlások révén, másrészt a
mozgásveszélyes területeken is teret nyerő épített környezetben egy-egy mozgásesemény
nagyságrendekkel nagyobb anyagi és sajnálatosan emberéletet érintő kárt eredményezhet.
A problémák szervezett kezelése a 60-as évek urbanizációs hulláma idején már idehaza is
égetővé vált. 1964-től kezdve változó szervezeti keretek között, de folyamatos adatgyűjtő
munka folyt, illetve szükség esetén beavatkozás is történt, amely napjainkig tart. E
tevékenységek dokumentumai képezik annak a felszínmozgás adatbázisnak az alapját,
amelyből jelen munka során kiindultunk. A másik adatállomány, amely megkerülhetetlen volt
feladatunk megoldásához, nem földtani természetű. A CarpatClim nevű adatbázis a 2010-es
évek elején, az OMSZ égisze alatt jött létre, és célja a Kárpát-régióban olyan regionális
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klímakutatások támogatása volt, mint pl. az aszálymonitoring. Ennek továbbfejlesztett
változata jelentette esetünkben a másik fő kiindulási alapot.
A NATéR-2 keretébe illesztett projekt azt tűzte ki célul, hogy összefüggést tárjon fel a
felszínmozgások és a klíma adatok (időjárási jelenségek) között. Ennek keretében tekintették
át a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSz) felszínmozgásra vonatkozó archív és
folyamatosan frissülő adatbázisait, valamint a CarpatClim adatbázisát. A feladatspecifikus
szűrések, leválogatások nyomán – amelyet egy, kifejezetten a feladatra Phyton-nyelvben megírt
program segített – 808 db, koordinátákkal jellemzett mozgáseseményt tudtak a szakértők
bevonni a statisztikai vizsgálatba.
A feldolgozás során az eseményeket [partfal], [patak], [pince], [rézsű], és [épített] kategóriákba
soroltuk be, a mozgásnak „otthont adó” környezet szerint. Ezek közül a jegyzőkönyvekben a
pincebeszakadások szerepeltek a legnagyobb arányban (45%). A várakozásoknak megfelelően
a löszös közegben történt a legnagyobb számú mozgási esemény.
A feladat további lépéseként fontos volt az eseményekhez csapadék-idősorokat rendelni azt
keresve, hogy az események közelében látható-e csapadék maximum, amely ily módon szerepet
kaphatott a mozgás megindításában. Az irodalmi áttekintésből látható volt, hogy a mozgást
kiváltó csapadékjellemzőket egy hosszabb és egy rövidebb időtartamra érdemes vizsgálni, mert
a hosszabb időtartam csapadéka meghatározza a közeg kezdeti nedvesség állapotát, míg a rövid
időtartamé erre szuperponálódva aktivál(hat)ja a mozgást.
Az extrém nagy csapadékú 2010-es év adatainak megfelelő kezelését követően, a számítások
alapján egyértelművé vált, hogy az adatrendszerben szereplő előfordulások és a
csapadékjellemzők kapcsolatban vannak egymással, továbbá sikerült két küszöbértéket
meghatározni, amely a normál csapadékos időszakra 23 mm, míg az extrém időszakra 44 mm.
Ez azt jelenti, hogy ezen érték feletti csapadékesemény előfordulásakor várhatunk az adott
üledékföldtani-morfológiai szituációban felszínmozgást. Ezt követően a normál (23 mm-es), és
a magas (44 mm-es) küszöbértékre vonatkozó gyakoriságváltozások vizsgálatát is elvégeztük a
teljes idősorra (az alapadatokra, azok átlagára és mediánjára), az RCP_301-es pontra
(Dunaújváros), 2 klímamodell 2-2, összesen 4 forgatókönyvére (CNRM-CM5 és EC-EARTH
modellek RCP 4.5 és RCP 8.5 sugárzási intenzitás forgatókönyveire).
A fentebb vázolt vizsgálatok nyomán előállt, itt megtekinthető térképek négy fő tematikát
mutatnak be. Ezek: i.) a káresemények eloszlása; ii.) a meghatározott csapadék-küszöbértékek
gyakoriságváltozása az egyes klímaforgatókönyvek szerint, 2 projekciós időszakra (2021-2050,
2071-2100); iii.) a felszínmozgással érintett képződmények – lejtőviszonyok – káreseményszámok kapcsolatára épülő érzékenység; végül iv.) a klímaváltozás várható hatása a földtani
veszélyforrások aktiválódására az egyes klímaforgatókönyvek szerint, 2 projekciós időszakra
(2021-2050, 2071-2100).
Valamennyi tematika értelmezésekor figyelembe kell venni, hogy a méretarány adta
lehetőségek (korlátok) miatt csak település-közigazgatási terület felbontással mutathatjuk be az
események eloszlását. Tehát az, hogy a település közigazgatási területén belül pontosan hol
következett be felszínmozgás, vagy várható valamilyen jövőbeli változás, a térképek nem
lennének képesek egységesen olvashatóan ábrázolni. Ennek ellenére a térképek elkészítését
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biztosító, a háttérben megbúvó adatbázis minden figyelembe vett eseményt egzakt, EOVrendszerű koordinátapárral jellemez. Ehhez képest a CarpatClim adatbázis 0,1° (~10*10 km)
rácsfelbontása sokkal markánsabb korlátot jelent a felszínmozgási események és az éghajlat
(időjárási események) lokális kapcsolatát keresve. Ez a tény az itt bemutatott térképek
áttekintésénél, értelmezésénél feltétlenül figyelembe veendő.
A tematikák ábrázolástechnikája a mind könnyebb értelmezést igyekszik támogatni a
tartalomhoz illesztett, egyszerű színkulccsal, amely az i.) tematika kivételével a jelzőlámpaelvet követi, azaz a súlyosabb kockázatot, drasztikusabb változást a piros és tónusai, míg a
kedvező változást, vagy épp változás-mentességet a zöld és árnyalatai jelképezik. Értelemszerű
ennek nyomán a sárga és variánsainak használata, szerepe. Ugyanakkor az ii.) tematika
összesen 16 térképének jelkulcsa egy, folyamatos színskálát alkalmaz, amelyből az adott térkép
az aktuálisan ábrázolt értékek függvényében „hasít ki” egy-egy tartományt, lehetővé téve a 16
térkép bármelyikéinek gyors, vizuális összevetését.
Látható, hogy az öt éves ciklusban évente átlagosan két jelentősebb káresemény történt
Nyergesújfalun, míg Lábatlanon átlag 2 évente történt egy esemény. Nyergesújfalu esetében
tehát fokozottan ügyelni kell az ilyen jellegű károk csökkentésére, a kárenyhítő és megelőző
intézkedések finanszírozására a jövőben is.

34. ábra - A 2005-2010 között bekövetkezett káresemények térképe települések szerint

3.2 Épített infrastruktúrát érintő viharkárok
Komárom- Esztergom megyét jellemzően a csapadékeloszlás változása, és a hirtelen rövid idő
alatt lefolyó csapadék mennyiségének megnövekedése fenyegeti, ez lesz az elsődleges
vizsgálódási motívum az épített infrastruktúra hármas elemzési tengelye mentén:
•
•
•

30 mm-t meghaladó csapadékos napok száma, a csapadékintenzitás
a hirtelen hőmérséklet esés hatásai
85km/h feletti széllökéseknek való ellenállóképesség változása

Az elemzés egyszerűsítése érdekében az érzékenység, kitettség sérülékenység és várható hatás
térképcsoportokat tömbösítve kezeljük.
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Az elemzéshez a Települési épületállomány sérülékenység (TÉS) rendszer elemzéseit
használjuk
Kitettség

35. ábra - kitettségi mutatók

Ahogyan látható, a 30mm-t meghaladó esők gyakoriságának változásában Nyergesújfalu és
Lábatlan térsége a kiemelten veszélyeztetett kategóriába sorolandó, szignifikáns viharszerű
csapadéknövekménnyel kell számolnunk a következő évtizedekben, ugyanez igaz a hirtelen
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hőmérséklet eséssel érintett napok számára is, s egyedül a szélvésszel-széllökésekkel érintett
napok száma mutat stagnálást.
Ezek alapján elmondhatjuk, hogy:
•
•
•

Az özönvízszerű esővel tarkított napok száma várhatóan az országos átlag feletti szinten
növekedni fog (0,71 nap/év)
A hirtelen hőmérséklet esés gyakorisága is kb. fél nappal növekszik,
Míg a szélvésszel érintett napok száma érdemben nem változik.

Ezek alapján előzetes feltevésünk szerint a hőmérsékletváltozásnak és a csapadékmennyiség
növekedésének leginkább kitett rendszereket és infrastruktúrát kell fejleszteni a jövőbenazonban érdemes a további elemzési dimenziókat is bevonni a végkövetkeztetésbe:
Érzékenység

A lakóépület állomány érzékenységét több tényező is befolyásolja: Az épületek átlagéletkora,
a földrajzi adottságok és az épületek állapota. A Lechner Tudásközpont és a TÉS rendszer
ezeket aggregáltan kezelő érzékenységi hatástérképeket készített, melyeket az alábbiakban
mutatunk be.
Nyergesújfalu és Lábatlan esetében a településekre a TÉS rendszerben nem készült
érzékenységvizsgálat, így ezt a környező települések (Esztergom)-re végzett értékelések
átemelésével és a helyi épületállomány életkorának értékelésével kívánjuk bemutatni.

36. ábra - érzékenységi mutatók – Esztergom Fentről lefelé: Csapadék-hőmérséklet és szél dimenziók
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A megyei épület infrastruktúra a megye északi részén kb. hasonló képet mutat az egyes
településeken, jó biztonsággal értékelhetjük Esztergom adatait a járás többi településére is.
Ezek alapján, bár a csapadék a legégetőbb probléma, az épített infrastruktúra (lakóingatlanokat
és kiszolgáló hálózatot is ideértve) érzékenysége ebben a dimenzióban nem számottevő. A
hőmérsékelt és széllökés dimenziókban az érzékenység mérsékelt.
Hatás és alkalmazkodóképesség

Az érzékenységi és kitettségi tényezőkből az országos átlagnak megfelelő hatás vezethető le a
széllökések szegmensben, míg a csapadék és a hőmérsékleti értékelési dimenziókban jelentős
kockázatokkal kell számolnunk. Az értékelési dimenzióban a legmeghatározóbb tényező így a
két település alkalmazkodóképessége, melyet az ingatlanok életkorából becsülhetünk:
Lakás

Lakott
üdülő

Lakás és
lakott
üdülő
együtt

Lakott
Száz lakott lakásra
egyéb
Összesen
és lakott üdülőre
lakóegység
jutó lakó

Terület
lakott

nem
lakott

együtt

Megyei jogú város
Többi város
Városok együtt
Községek, nagyközségek
Többi város

28 557
50 944
79 501
37 951

1 912
4 203
6 115
3 255

30 469
55 147
85 616
41 206

128
233
361
215

30 597
55 380
85 977
41 421

25
128
153
127

30 622
55 508
86 130
41 548

J01 K02 Nyergesújfalu

2 920

160

3 080

5

3 085

24

3 109

1 918
117 452

141
9 370

2 059
126 822

13
576

2 072
127 398

4
280

2 076
127 678

J01 K02 Lábatlan
Megye összesen

Terület
Megyei jogú város
Többi város
Városok együtt
Községek, nagyközségek
Többi város
J01 K02 Nyergesújfalu
J01 K02 Lábatlan
Megye összesen

1961–
1970

1971–
1980

1981–
1990

232
249
243
273
258
257
253

1946 előtt

1946–
1960

1991– 2001– 20062000 2005 2011

1 925
7 054
8 979
8 069

4 830
8 281
13 111
8 698

7 905
10 441
18 346
6 761

9 667
14 039
23 706
6 686

4 189
9 028
13 217
6 089

484
2 488
2 972
2 480

795
2 110
2 905
1 470

802
1 939
2 741
1 168

30 597
55 380
85 977
41 421

342
306
17 048

568
524
21 809

755
329
25 107

723
500
30 392

259
219
19 306

116
64
5 452

125
68
4 375

197
62
3 909

3 085
2 072
127 398

Összesen

37. ábra - A településen épített lakások megoszlása építési év és használati jelleg szerint

A fenti elemzés alapján jól látható, hogy a lakások 78%-a 80-as évek előtt épült, így jelentős
részük a klímastratégia 2050-es időhorizontján éri el az 50 év feletti, de akár 100 éves kort is.
Energetikai felújításuk és statikai vizsgálatuk célszerű. Mindezek mellett az arányszám az
országos átlag körül alakul, jelentős sérülékenységet eredményezve, valamint jelentős
energetikai felújítási potenciált hozva a korábbiakban kiemelt energiafogyasztóként azonosított
lakossági szektorban.

47

A hatás dimenziókban így kismértékű kedvezőtlen változásokat predesztinálunk, mely a század
végére (a korosodó épületállomány miatt) fokozódhat. A széllökésekkel kapcsolatos hatások
enyhülését várjuk, míg a hőmérsékleti hatások a század közepéig nem változnak szignifikánsan.

38. ábra - Hatásdimenzió értékelés, fentről lefelé: csapadék, hőmérséklet, szél

A települések alkalmazkodási képességét több tényező is befolyásolja, ezek a következők:
•
•
•
•

jövedelmi helyzet
Önkormányzati tudatosság
Munkanélküliek aránya
Lakossági klímatudatossággal kapcsolatos alkalmazkodóképesség

A további alkalmazkodóképességi elemzések demográfiai jellegűek, s az eltartottságra, aktív
jövedelemtermelésre nem képes rétegek arányára fókuszálnak, ugyanis minél magasabb ez az
arány feltételezetten annál alacsonyabb a klímavédelemre fordítható megtermelt helyi
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jövedelmek aránya (mivel egyéb szociális kiadásokra kell fordítani azt a háztartások,
önkormányzat és állami bevételek szintjén is)

39. ábra - Adaptációs mutatók

Az aggregált alkalmazkodóképesség a NATÉR elemzése szerint is a hazai középértékek szerint
alakul, ez egyben azt is jelenti, hogy az alkalmazkodási intézkedések kivitelezésébe a jövőben
jelentős mennyiségű külső forrást kell bevonni, valamint az eltartottsági ráta esetleges
romlásával a jövőben addicionális források vonzódhatnak el a klíma alkalmazkodási
akcióterületektől.

Sérülékenység

A modellek pontossága azonban a számításba vett faktorok tekintetében és időben erősen
változik, így a sérülékenység tekintetében két modellt állítunk szembe egymással:
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40. ábra - Sérülékenységi mutatók a 2021-2050 és a 2050-2100 időszakra vonatkozóan RCP4.5 klímamodell szerint

41. ábra - Sérülékenységi mutatók a 2021-2050 és a 2070-2100 időszakra vonatkozóan RCP8.5 klímamodell szerint

Látható, hogy az időfaktor eltolásával és a paraméterek szigorításával (alsó ábra) már a kevésbé
optimista forgatókönyv bontakozik ki szemünk előtt. Ha figyelembe vesszük, hogy az
infrastruktúra állaga jelentősen változhat a század végéig és több karbantartáson és renováción
kell átessen, érthető, hogy jelentős eltéréseket tapasztalunk a két számítási módszer között.
Értékelés

Nyergesújfalu és Lábatlan sérülékenysége az országos átlagnál jobb, azonban a KBTSZ
módszertan szerint és a várható tovább romló időjárási körülmények miatt a települések
ingatlanait fel kell készíteni a negatív forgatókönyv (előző oldal alsó ábra) bekövetkezésére is,
mely jelentős többletforrásokat igényel, várhatóan az alábbi beavatkozási területeken:
•

Dunai partoldali védelem erősítése
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•
•
•
•
•

Esővíz elvezető rendszerek fejlesztése
Időszaki víztározó kapacitás bővítése
Ingatlanok lábazatszigetelése a felázás ellen
Közlekedési és közszolgálati infrastruktúra megerősítése a viharkárokkal szemben
Hőszigetelés javítása az ingatlanokon (köz- és magán infrastruktúrán egyaránt)

3.3 Villámárvíz/árvíz/belvíz veszélyeztetettség, ivóvízbázis veszélyeztetettsége
A víz körforgással kapcsolatos éghajlati problématerületeket komplexen vizsgáltuk azok
összefüggései miatt. Elsőként az egyes éghajlati problématerületek definícióját érdemes
tisztázni:
Belvíz:
A belvíz olyan állóvíz, amely nagyobb esőzések, hirtelen hóolvadás vagy a talajvíz szintjének
emelkedése miatt keletkezik. Azért nem tud természetes módon elszivárogni, mert a talaj felső
rétegében a talaj szabad pórusai vízzel telítődnek. Ha a belvíz hosszabb ideig van jelen, a
mezőgazdaságban kárt okoz azzal, hogy a kultúrnövények gyökérzete a tartósan vizes közegben
károsodik. A belvíz által okozott károk megelőzése érdekében végzett műszaki tevékenységek
összessége a belvízrendezés. Ennek elemei a víz gyorsabb lefolyását segítő csatornarendszer, a
csatornák útjában lévő tereptárgyak vízáteresztését biztosító átereszek, csőzsilipek és bújtatók,
illetve a belvizeket a magasabb vízszintű csatornákba vagy folyókba beemelő szivattyútelepek.
Árvíz:
Az árvíz egy folyóvíz vagy vízfolyás középvízimedrének partélét meghaladó, illetve a
középvízi mederből kilépő víz. Köznapi szóhasználatban az árvíz a víz szintjének olyan
mértékű emelkedése, amikor az a medréből kilép. Fontos megkülönböztetni az áradástól,
amikor a vízszint ugyan megemelkedik, de a mederből nem lép ki a víz. Az árvíz nem jelent
feltétlenül katasztrófahelyzetet.
Az árvizek három nagy csoportja, a jégtorlódásból adódó jeges árvíz (ilyen volt például az
1838-as pesti ár), az egyszerre olvadó hótömegből keletkező tavaszi árvíz (ez okozott a Duna
felső szakaszán 150 éve nem látott vízszintet 2006 márciusában), illetve a nagy tavaszi vagy
nyári esőzésekből keletkező zöldár.
Villámárvíz:
A villámárvíz – eredeti angolban flashflood – egy viszonylag friss szóösszetétel. Azt az
eseményt jelenti, amikor egy viszonylag kis területen olyan mennyiségű víz gyűlik össze,
amelyet a hagyományos elvezető rendszerek már nem tudnak kezelni. A természetes
vízelvezetők – patakok, folyók – ilyenkor kilépnek medrükből, a mesterséges vízelvezetők –
árkok, csatornák – megtelnek és ahol a víznek lefolynia kellene, ott éppen, hogy ellenkező
irányba kezd ömleni.9

9

https://24.hu/tudomany/2014/02/15/villamarviz-honnan-jon-ez-a-sok-eso/
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A hegy- és dombvidéki településeken intenzív csapadék esetén (legalább 30 mm/nap), ha a
vízgyűjtőn lefolyó vízcseppek összegyülekezésének optimálisak a feltételei – körhöz hasonlító
alakú, néhány km² méretű, erdővel kevéssé borított, meredek lejtőkkel övezett a vízgyűjtő –
villámárvíz kialakulásának nagyobb az esélye. A település szűk környezetében átfolyó
vízfolyások legalacsonyabban fekvő, úgynevezett kilépési ponthoz képest számítható az a
vízgyűjtő, amin a megjelenő intenzív csapadék a településre nézve veszélyt jelenthet.
Ivóvizek klímakockázata
A klímaváltozásnak csak ritkán van közvetlen hatása az ivóvízbázisokra. A felszín alatt
elhelyezkedő vízbázisok többnyire csak közvetetten érintkeznek a klímaváltozásban szerepet
játszó, a felszínen, illetve a felszín felett zajló éghajlati, meteorológiai folyamatokkal. Ezért a
klímaváltozás a felszín alatti vizek készletváltozásában, illetve a felszín alatti áramlási
rendszerek paramétereinek változásában, mint következmény nyilvánul meg. Mindezek kiváltó
tényezője a felszínen végbemenő folyamatokban keresendő, melyek a beszivárgás és a
megcsapolás (beleértve az evapotranspirációt).
A beszivárgási helyszíneken lejátszódó folyamatokat főként a csapadék változékonysága és a
csapadékhullást megelőző időszakban az adott talajzónából párolgással-párologtatással
elfogyasztott nedvességtartalom szabályozza, mely utóbbi nagyrészt a hőmérsékletváltozás
függvénye. A felszín alatti vizek megcsapolási helyszínein mind a csapadék, mind a
hőmérséklet, és a vele szoros összefüggésben lejátszódó párolgási folyamatok hatásai
közvetlenebbül és gyorsabban jelentkeznek.
Fentiek alapján a klímaváltozás szempontjából az ivóvízbázisok kitettségét az éghajlat
megváltozása jelenti, amelyet a beszivárgás és a megcsapolás folyamatait meghatározó
meteorológiai paraméterek változásának vizsgálatával jellemeztünk.10
Az ivóvízbázisok sérülékenységi vizsgálatának célja az ivóvízbázisok érzékenységének és
sérülékenységének meghatározása az éghajlat várható jövőbeli alakulásával szemben, valamint
a települések alkalmazkodásának elősegítése a megszerkesztett térképek és adatbázis
létrehozásával. A kijelölt mintaterületen kifejlesztettük a településekhez tartozó ivóvízbázisok
klíma-sérülékenységének jellemzési módszerét.
Az ivóvízbázisok éghajlati kitettségének meghatározása a klimatológia rétegcsoportban
megtalálható kitettségi indexek alapján történt.
A jövőre vonatkozó klíma-sérülékenység meghatározása a klímamodellek adatainak
felhasználásával készült. A sérülékenységre vonatkozó információknál fontos figyelembe
venni, hogy tartalmazzák a klíma projekciók bizonyos fokú bizonytalanságát. A bizonytalanság
mind időben, mind térben jelen van.
A települések ivóvízbázis klíma-sérülékenységi térképei a klíma adatokból levezetett kitettségi
indexek, az ivóvízbázisok érzékenységi kategóriái, valamint a települések alkalmazkodóképességét jellemző paraméterekből levezetett komplex alkalmazkodási index alapján került
Rotárné Szalkai Ágnes – Homolya Emese– Selmeczi Pál A klímaváltozás hatása az ivóvízbázisokra
http://nakfo.mbfsz.gov.hu/sites/default/files/files/Ivoviz_HU.pdf
10
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meghatározásra. Fenti indexeken kívül, a felszín alatti vízszint-megfigyelőkutak idősorai,
illetve a felszín alatti víztestek vízháztartási modellezési eredményei alapján figyelembe vettük
a felszín alatti vizek víztermelés általi igénybevételét is.
A NATéR adatbázisában szereplő, jövőbeli időszakokra vonatkozó klimatológiai térképek és
adatok, valamint az ezekből levezetett hatástanulmányok eredményeinek értékelése során
fontos szem előtt tartani, hogy azok egy-egy lehetséges forgatókönyvet jelentenek, nem a
várható hatások biztos előrejelzéseként szolgálnak.11
Kitettség

42. ábra - Kitettség- A klimatikus vízmérleg változása

A klimatikus vízmérleg változásával jellemezhetjük a legösszefoglalóbb módon az
ivóvízbázisainkat érintő hatásokat (ariditási viszonyokat és aszályt, csapadékpótlást és vizek
kihasználtsági szintjét stb.) Ezek alapján látható, hogy Nyergesújfalu és Lábatlan települések a
potenciális evapotranszspiráció emelkedése miatt számottevő kitettséggel rendelkeznek, a
vízmérleg veszteség elérheti a 100 mm-t. Ugyanakkor a csapadék eloszlás kedvezőtlen változás
miatt miatt a belvíz és a villámárvíz kitettség is megnő. Így lehet egyszerre probléma akár rövid
időn belül vízfelesleg és a vízhiány is egy adott területen.

11

Forrás: NATÉR
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Érzékenység

Villámárvíz

43. ábra - Vizsgált vízgyűjtők és kifolyási pontjaik villámárvíz érzékenysége

Ezek alapján Lábatlan és Nyergesújfalu települések villámárvíz érzékenysége közepes, melyet
a domborzati, talaj, vízrajzi, felszínborítási stb. tényezők határoznak meg.
A hegy- és dombvidékek árvizeit lefedő veszélyeztetettség meghatározására két lehetőség
kínálkozik. Az egyik, hogy csak a passzív tényezőket vizsgáljuk, a másik, hogy a passzív tényezők
hatásait, az árvizet kiváltó csapadéktényező vizsgálatával egészítjük ki. Azonban, míg a passzív
hatótényezőket igen nagy biztonsággal meg lehet határozni, addig a csapadék lokalizációját
nehéz pontosan modellezni. A csapadék vizsgálatát tovább nehezíti, hogy a hegy- és
dombvidéki területek hirtelen árvizeit, 200 vagy akár 500 éves visszatérési idejű
csapadékmennyiségek és intenzitások okozzák, így a jelenleg rendelkezésre álló adatok nem
adnak lehetőséget a pontos előrejelzésekre.
A települések villámárvízi kockázati szintjeinek meghatározásához a Pécsi Tudományegyetem
által összeállított villámárvízi veszélyeztetettségi térképet használtuk fel. A szakemberek a
passzív tényezőkre alapozták a veszélyeztetett területek lehatárolását. A három nagy kialakított
csoportba sorolt környezeti paramétereket további kilenc környezeti faktorra bontották.

A veszélyeztetettség visszavezethető az adott vízgyűjtőre, a vízgyűjtő kilépési pontjára, vagy a
vízfolyás adott szakaszára. A legegységesebb, legjobban értelmezhető eredményt a kilépési
pontok alkalmazásával érhető el, hisz egyrészt egységes modellezett felszínt hoz létre,
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nincsenek benne hirtelen változások és határzónák. Másrészt a veszélykategóriát az adott
vízgyűjtőn a kifolyási pontban összegzi, ahol a valódi káresemény valójában realizálódik.
A veszélykategóriák kialakításakor a szakemberek elsőként összegezték a kilenc passzív
kategória értékeit. Nem adtak súlytényezőt az egyes faktoroknak, közel azonos nagyságrendű
hatóerőként értékelték azokat, az értékek növekedésével emelkedett a villámárvíz veszélyének
lehetősége. Minden vízgyűjtőn kialakult egy érték, amely a környezeti faktorok alapján a
veszély nagyságával arányos. Az értékek - amelyek igen nagy szórást mutattak - egy egységes
nagyságrend alapján kerültek hat kategóriába, osztályba sorolva. Az így kapott értékek a
vízgyűjtő kifolyási pontjaihoz rendelve, a pontokból (1095 db) a távolság négyzetével fordított
arányban interpolálták az adatokat. A veszélyeztetett területek izovonalas, színezett tematikus
térképen kerültek ábrázolásra.
A településlistából azokat a településeket, melyek belterületét nem érinti a veszélyeztetettség,
illetve az érintettség minimális, kiszűrték. Amennyiben a települést több veszélyeztetettségi
szint is érintette, azt a nagyobb százalékban érintett kategóriába sorolták. Továbbá a hármas
kategória kialakítása érdekében a kiemelkedő és magas, valamint a mérsékelt és alacsony
kategóriákat összevonták.

Forrás:
http://www.vedelem.hu/letoltes/anyagok/412-ar-es-belviz-valamint-villamarvizkockazat-ertekelese-hazankban.pdf
A térképezés alapján mindkét település magas kockázatú besorolást kapott villámárvíz
szempontból.
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Az ívóvízbázisok érzékenysége a klímaváltozásra a Nyergesújfalu és Esztergom között
található parti szűrésű vízbázisok alapján érzékenyek állapotúnak kategorizálható.

44. ábra - Ivóvíz érzékenységi kategóriák

Talajvíz szempontjából Lábatlan és Nyergesújfalu települések magasabb talajvízkockázattal
rendelkeznek, mint a megye délebbi vidékein található települések.

:
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47. ábra - A talajvízszint felszín alatti mélysége és nyugalmi szintje Lábatlanon és Nyergesújfalun (lent)

Ahogyan látható, mindkét település esetében viszonylag magas (0-5 m) közötti talajvízálással
kell számolnunk a terület jelentős részén, mely a várható téli és őszi csapadékmennyiség
gyarapodás során jelent további kihívásokat.
A belvíz érzékenység tekintetében a NATÉR-ban alkalmazott modellben azt vizsgálták, hogy
a 2008-13 közötti időszak felszín alatti víztermelési viszonyai mellett, a klímaváltozási
jövőképekre számított beszivárgások milyen vízszint-, és vízháztartás-változásokat
eredményeznek. Peremfeltételként alkalmazták a 4 klíma-projekcióban számított
beszivárgások sokéves átlagát a következő 30 éves időszakokra, "klímaablakok"-ra: az 19752004 közötti referencia-időszakra, valamint 2022-2053 és 2071-2100 közötti intervallumokra.
A modellben, — többek között számították a termelések és a beszivárgások együttes hatására
alakuló átlagos vízszintváltozásokat, valamint a megcsapolási területeken való kiáramló
vízhozamokat is. Külön vizsgálták az "1. klíma-ablak"-hoz, vagyis referencia időszakhoz
képest bekövetkező változásokat a 2. klímaablak, vagyis a 2022-2053 közötti "közel-jövő", és
a 2071-2100 közötti "távolabbi jövő" eseteire.
Általánosságban elmondható, hogy az RCA-C 4.5 klímamodell szerint, a közeljövőben a
talajvízszintek, és a megcsapolási körzetekben kiáramló vizek csökkenésére lehet számítani,
ami az ottani felszín alatti víztől függő ökoszisztémákat, és a felszín alatti vízből történő
öntözési lehetőségeket érintheti kedvezőtlenül. Az RCA-C 8.5; RCA-E 4.5 és RCA-E 8
esetében a talajvízszintek is, és a megcsapolási körzeteknél kiáramló vízhozamok is
növekednek, a közeli jövőben kevésbé, a távolabbi jövőben markánsabban. E változások
egyaránt járhatnak pozitív és negatív hatásokkal is, ez utóbbira csak példakép említhetjük a
belvizek felszín alól származó részének növekedését.
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45. ábra – Nettó talajvízforgalom a 2023-2052 időszakra Nyergesújfalu térségében

Belvíz esetében összességében nincs veszélyeztetettség a két településen, amit az alábbi
kockázati térképezés is jelez.

58

Az árvíz veszélyeztetettség szempontjából meghatározó a település vízrajza. Mindkét település
esetén a Duna szerepe kitüntetett, de a 2 város területén a becsatlakozó kisebb patakok,
mellékvízfolyások adottságai is számítanak (Lábatlani patak, Bajóti-patak).
Az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK Irányelve az árvízkockázatok értékelésének és
kezelésének témakörét az országok számára egységesen és kötelező jelleggel szabályozza. A
végrehajtás nemzeti feladatait a 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet a vizek többletéből eredő
kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a
kockázatkezelési tervek készítéséről, tartalmáról tartalmazza.
Az Irányelv alapján 2011-ben készült az előzetes kockázatbecslés, előzetesen kijelöli azokat az
árvíz-veszélyeztetett területeket, amelyekre a további részletes vizsgálatokat kell elvégezni.
Az előzetes kockázatbecslés alapján 2013-ban készült el a területi veszély- és kockázati
térképek első változata. Az egyes veszélytérképek bemutatják a területek elöntésének, a
kialakulható elöntési vízmélységek várható előfordulási valószínűségét, a kockázati térképek
pedig az elöntés által veszélyeztetett területeken a vagyoni, humán, ökológiai, örökségvédelmi
kockázatokat. Az árvízkockázat kezelési programban az időközben módosított mértékadó
árvízszint függvényében pontosításra kerültek a veszély- és kockázati térképek, továbbá
kidolgozásra kerültek a veszély és kockázatok csökkentését szolgáló intézkedések országos és
területi stratégiai tervei.
A veszélyeztetett települések kockázati szintjeinek meghatározását, az erre a célra kidolgozott
szempontrendszer alapján az illetékes területi katasztrófavédelmi szervek a vízügyi szervekkel
közösen végezték.
Árvízi szempontrendszer:
1. Az árvízi esemény bekövetkezésének gyakorisága, valamint a védekezéssel töltött
napok száma az elmúlt tíz évben, illetve a település árvízvédelmi készenléti
fokozatokban eltöltött napjainak száma.
2. A vízállás, vízszintemelkedés előfordulási valószínűsége - az elmúlt tíz évben
bekövetkezett események figyelembevételével - az érintett vízfolyáson, vagy annak
egy meghatározott szakaszán (<LNV, LNV közeli, >LNV).
3. Az érintett védmű, valamint műtárgyainak, tartozékainak (töltés, zsilip stb.) állapota,
védőképessége (magasság, szélesség, karbantartottság).
4. A település elöntésének időtartama, várható elöntött terület nagysága (érintett
település területének várhatóan hány százalékát érinti) a terep- és a domborzati
viszonyok, mesterséges építmények figyelembevételével.
5. A várhatóan érintett lakosság (elmúlt tíz évben kitelepített, veszélyeztetett lakosság
számának figyelembevételével, a település népességéhez viszonyítva).
6. A várhatóan érintett anyagi javak értéke (elmúlt tíz évben helyreállított, újjáépített
épületek, építmények, lakóházak száma).
7. A kitelepítéshez igénybe vehető infrastruktúra megléte (úthálózat, többirányú
megközelítés lehetősége stb.), illetve a kitelepítés-kimenekítés tervezettsége.
8. Az esemény kritikus infrastruktúrára való hatása az elmúlt tíz évben bekövetkezett
események figyelembevételével.
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9. A várhatóan elöntött területen található egyéb veszélyforrások (pl.: SEVESO üzem,
méreganyagraktár, műtrágya lerakat stb.).
10. A magaspart, kiépítendő ideiglenes védmű erő-eszköz és védekezési anyag igénye,
illetve az induló védekezési készlet mennyisége, állapota, technikai eszközök
rendelkezésre állása. 11. A települési vízkárelhárítási tervek megléte, használhatósága.
11. Az árvízi előrejelző rendszer kiépítettsége.
Magyarország teljes területére elkészült egy alap veszélytérkép, amely alapján Lábatlan és
Nyergesújfalu árvíz veszélyeztetettsége közepes, elsősorban a domborzati adottságoknak
betudhatóan.

Forrás:
http://www.vedelem.hu/letoltes/anyagok/412-ar-es-belviz-valamint-villamarvizkockazat-ertekelese-hazankban.pdf
Részletes veszély és kockázati térképek a 2 településre nem készültek.

Alkalmazkodó képesség
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46. ábra - A GDP megyei szintű éves átlagos növekedési rátája, 2020–2025, %, 2014-es árakon (2015. január)

47. ábra - A háztartások fogyasztásának éves átlagos növekedési rátája, 2020–2025, % (2015. január)

Bár a 2020-21-es COVID járvány módosította a fenti ábrák által előrevetített pályagörbét, a
megye és különösen az északi ipartelepülések jelentős gazdasági növekedési potenciállal
rendelkeznek. Ennek kiaknázása és visszafogatása az adaptációs kapacitásokba a jövő
kihívásainak való megfelelés alapja. A térség vállalkozásai jelen klímastratégia
megalapozásakor is kifejtették szándékukat a stratégia céljainak támogatásában, így egy igen
pozitív jövőképpel rendelkezünk. Amennyiben az iparvállalatok forrásaikkal nem csak saját
ÜHG kibocsájtásuk csökkentését finanszírozzák, hanem a közösségi célok támogatására is
fordítanak, akkor Nyergesújfalu és Lábatlan kifejezetten jó alkalmazkodási képességekkel néz
a jövőbe. Ennek hiányában jelentős mennyiségű központi forrásra lehet szükség.
Sérülékenység

A várható hatásokat és a demográfiai és gazdasági adaptációs kapacitásokat figyelembe az
egyes, vízkörforgáshoz kapcsolódó tématerületek szerinti sérülékenység az alábbiak szerint
alakul. Az értékelését két forgatókönyv szerint végeztük el, többletforrások rendelkezésre állása
és azok hiánya esetén:
Vizsgálati terület
Belvíz
Árvíz
Villámárvíz
Ivóvíz

Rendelkezésre áll
pótlólagos forrás
Nem sérülékeny
Közepesen sérülékeny
Erősen sérülékeny
Erősen sérülékeny
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Csak saját forrás áll
rendelkezésre
Mérsékelten sérülékeny
Közepesen sérülékeny
Kiemelten sérülékeny
Kiemelten sérülékeny

3.4 Hőhullámok
Általánosságban az időjárási viszonyok háromféleképpen befolyásolhatják az egészségi
állapotot:
•

•

•

A direkt hatásokat az extrém időjárási helyzetek idézik elő. Ezek közül főleg a
hőmérséklet okozta káros egészségügyi hatások vizsgálatára helyeződött a fő hangsúly,
különösen a 2003. évi franciaországi hőhullám okozta több mint 15 ezer fő
elhalálozása hívta fel erre a problémára a figyelmet
A környezetváltozás és az ökológiai rendszer károsodása, mely a klímaváltozás
következménye. Idetartoznak a növény- és állatvilágra gyakorolt éghajlati hatások,
amelyeknek közvetetten emberi egészségre gyakorolt káros hatásuk is van. A vektorok
okozta megbetegedések, az allergén növényfajok pollentermelődésének fokozódása a
hőmérséklet növekedésével összefüggésben ebbe a problémakörben vizsgálandók.
Azok az egészségi állapotbeli változások (sérülések, fertőzések, táplálkozási,
pszichológiai és egyéb károsodások), amik a demoralizált és kitelepített lakosság
körében fordulnak elő a klímaváltozással kapcsolatos helyzetekben (árvíz, vihar stb.).12

Az IPCC jelentése arra a következtetésre jutott, hogy nagy valószínűséggel a klímaváltozás
megnöveli a hőhullámokkal kapcsolatos halálozást és megbetegedéseket, csökkenti a hideg
okozta halálozást, növeli az árvizeket és viharokat követő fertőző betegségek számát, valamint
a tengerszint emelkedését követő kitelepítésekkel kapcsolatos egészségi problémákat, ezért az
ország minden településén kiemelt figyelmet kell fordítani a hőhullámoknak.
Kitettség

A kitettség esetében a főbb éghajlati paraméterek helyben mért és előrejelzett változását értjük,
melyeket az általános elemzésnél bemutattuk, ezért itt az aggregált kitettségi mutatóra
fókuszálunk:

48. ábra - 1.

Aggregált kitettségérétkelés

Bár a megye általánosságban az országos átlagnál kedvezőbb helyzetben van hőhullámok
szempontjából, ez a kitétel az Esztergomi járásra nem igaz. A domborzati és felszínborítottsági
adatok, valamint a várható többlethőmérséklet terhelés miatt az országos átlagnak megfelelő, a
12

https://www.antsz.hu/data/cms40726/Eutud_PA.pdf
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megyei átlag feletti többlethőmérséklet emelkedéssel kell számolnunk, ami közepes kitettséget
eredményez.
Érzékenység

49. ábra - Aggregált érzékenység értékelés

A hőhullámokkal szembeni elsődleges hatásviselő a társadalom, azaz az emberi egészség
időjárásfüggő viselkedését jelenti. Mérése: összesen 20 db társadalmi-gazdasági mutató
összevonása után komplex indikátor előállításával, amely összetett módon szolgáltat
információkat a hőhullámok hatásaival szembeni érzékenységről.13 Ezek alapján az
érzékenység mérsékelt, az országos átlag alatti.
Várható hatás

50. ábra - Hatásmutatók

A térképek a klímamodell 2021-2050 és 2071-2100 évek éves átlagos többlethalálozás
változását (%) szemlélteti a klímamodell 1991-2020 időszakához képest. Ezt a változást a
hőhullámos napok gyakoriságának és az éves középhőmérséklet változásának együttes hatása
okozza. Ezek alapján a század első felében a többlethalálozás várhatóan kb. 130 fő körül, míg
a második felében kb. 590 fő körül alakul a hőhullámos napokon. Bár utóbbi szám megfelel az

13

NATÉR
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országos átlagnak, mégis kiemelt figyelmet kell rá fordítani (a szám magas mivolta miatt), a
várható hatás közepes.
Alkalmazkodóképesség

51. ábra - Alkalmazkodóképesség értékelés

Az alkalmazkodóképesség nagymértékben függ az egyéni elhárítási lehetőségektől, amelyek
jelentősen összefüggenek adott földrajzi hely társadalmi-gazdasági fejlettségével és a helyi
lakosság életminőségével. Mérése: a kedvezményezett járások besorolásához használt mutatók
(fejlettség) és a humán fejlettségi mutató összetevőinek (életminőség) átlagolásával számolt
komplex indikátor. Ezen dimenziókban (előre utalással a korábbi alfejezetekben bemutatott
vagyoni helyzet indikátorokra) A Lábatlan- Nyergesújfalu térség és az Esztergomi járás is jól
teljesít, az alkalmazkodóképesség erős.
Sérülékenység

52. ábra - Sérülékenységi mutatók

Nem meglepő módon (levezetve az alfejezet elemzéséből) jól látható, hogy a relatíve nagy
kitettség ellenére a helyi egészségügyi helyzetnek, az esztergomi egészségügyi ellátás
közelségének és a régió jövedelmi viszonyainak köszönhetően a települések sérülékenysége
mérsékelt, azaz alacsonyabb az országos átlagnál. Ettől függetlenül a korábbiakban bemutatott
többlethalálozások meggátolásához szükségesek a további EÜ infrastruktúra és
hőhullámriadóterv fejlesztések/intézkedések.
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3.5 Levegőminőség
A helyi iparvállalatok és a forgalmas közutak jelenléte miatt Nyergesújfalu és Lábatlan esetében
a levegő minőségének biztosítása és sérülékenységének vizsgálata is fontos területet kell, hogy
kitegyen a klímastratégiában. Alapvetően légszennyezettség vizsgálatakor az alábbi tételekkel
foglalkozunk:
A talajközeli ózon14
Az ózon három oxigénatomból álló molekula. A közvélemény elsősorban a sztratoszférikus
ózont ismeri, melynek hatása kifejezetten pozitív, hiszen kiszűri a napból érkező káros UV
sugárzás jelentős részét. Az ózon azonban megtalálható a földfelszín közelében, ahol hatása
egyértelműen negatív. Káros a növényzetre és az emberi egészségre is.
A talajközeli ózon egy része a sztratoszférából származik, másik jelentős része azonban helyben
a felszín közelében, a troposzférában jön létre. Fontos látni, hogy közvetlen ózonkibocsátás
nincs, ez a szennyezőanyag más légszennyezőanyagok átalakulásával jön létre, éppen ezért
másodlagos szennyezőnek nevezzük.
A talajközeli ózon keletkezése a nitrogén-monoxid (NO) kibocsátásához köthető. Ezt a
szennyezőt a gépkocsik, a fűtés és tüzelés során bocsátja ki az ember. A nitrogén-monoxid aztán
a légkörben un. szerves gyökök jelenlétében oxidálódik és nitrogén-dioxid jön létre (NO2). A
szerves gyökök a kipufogógázok szénhidrogénjeiből, szén-monoxidból, és a növényzet
kibocsátásából állnak rendelkezésre. A nitrogén-dioxid aztán a nap sugárzásának hatására
elbomlik nitrogén-monoxiddá (NO) és atomos oxigénné (O). Ez az atomos oxigén aztán a
légkörben lévő oxigén (O2) molekulákkal egyesül ózonná (O3). Fontos látni tehát, hogy az
ózon keletkezéséhez több tényező is szükséges. Először is elsődleges szennyezőanyag
kibocsátás (nitrogén-monoxid, és szerves gyökök), másodszor pedig napsütés.
Amikor reggel a városban megindul a forgalom először nitrogén-monoxid, és szén-monoxid jut
a légkörbe. Ezek folyamatosan alakulnak át nitrogén-dioxiddá, majd a napsugárzás
erősödésével talajközeli ózonná. Az ózonkoncentráció a déli órákban éri el a maximumát. Késő
délután a forgalom erősödésével újra több nitrogén-monoxid és szén-monoxid jut a légkörbe,
de az ózon koncentrációja már nem nő, mert a napsugárzás ekkor már nem elegendő.
Az ózon a légkörből a napsugárzás és különböző reakciók vonják ki a légkörből.
Nitrogén-oxidok (NOx), és nitrogén-dioxid15
Nitrogén-oxidoknak nevezzük a nitrogénnek (N) oxigénnel (O) alkotott vegyületeit. Köznapi
értelemben nitrogén oxidok (NOx) alatt leginkább a nitrogén-oxidot (NO) és nitrogén-dioxidot
(NO2) értjük. A légszennyezés mérésénél is ezen vegyületek mérése történik. A légkörben még
ezeken túl a dinitrogén-oxid fordul elő (N2O).
A nitrogén oxidok hő hatására jönnek létre. A légkör 78%-a nagyon stabil nitrogén gázból áll
(N2) ez erdőtüzek, villámlás során természetes módon oxidálódik és nitrogén oxidok jönnek
létre. Ugyanez a folyamat játszódik le emberi hatásra is, például az autókban az üzemanyag
elégetésekor, vagy hőerőművekben, vagy éppen háztartási méretű kályhákban, kazánokban. A
14
15

http://www.legszennyezes.hu/a-talajkozeli-ozon-o3/
http://www.legszennyezes.hu/nitrogen-oxidok/
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nitrogén fő forrása ezekben az esetekben a levegő nitrogén tartalma és csak jóval kisebb
arányban az alkalmazott üzemanyag vagy tüzelőanyag nitrogéntartalma. A tüzelés és a
közlekedés mellett a vegyipar, és a nitrogénművek is fontos forrásai az antropogén nitrogénoxid kibocsátásnak. Az ipari országokban a nitrogén-oxid kibocsátás mintegy 40%-át a
közlekedés, 50%-át az ipari és háztartási tüzelés, a maradék 10%-ot a vegyipar és a természetes
források adják
A nitrogén-oxidok fontos szerepet játszanak az un. fotokémiai szmog kialakulásában (lásd itt),
meghatározó szerepük van a savas ülepedés, vagy közismertebb nevén a savas esők
kialakulásában (bővebben itt), és károsítják az emberi egészséget is.
A nitrogén-oxid légzőszervi megbetegedéseket okoz, a légutak nyálkahártyájának és a szem
kötőhártyájának gyulladását, a vérerek kitágulását eredményezheti. 200 mg/m3 fölött roncsolja
a tüdő szöveteit.
Nitrogén-dioxid: nagyon reakcióképes, töményen vörösesbarna színű gáz. A levegőnél
nehezebb, emberi egészségre ártalmas
Nitrogén-monoxid: Tüzelés során, elsődlegesen keletkező vegyület, a légkör oxigénjének
hatására nitrogén-dioxiddá alakul át. Színtelen, igen reakcióképes gáz. Az egészségre ártalmas,
különösen, ha átalakul nitrogén-dioxiddá.
Formaldehid
Szúrós szagú, könnyezésre ingerlő gáz, nagyon reakcióképes, sósavval reagálva bizonyítottan
humán rákkeltő bisz(klorometil)–éter keletkezik.
Használja a bőr, textil, vegyipar, a papíripar, bútorgyártás. Fertőtlenítőszernek is használják. A
levegő fő szennyezői a nagy tüzelőberendezések, kőolaj-finomítók, gépjárművek; beltérben a
dohányzás, műanyaghabok, bútorlapok.
Magas koncentráció esetén légzési nehézségek, tüdővizenyő jelentkezhet. Humán daganatkeltő
hatása korlátozottan bizonyított orrüregi, orrgarati rákok vonatkozásában, amely a belélegzésre
vezethető vissza.
Kén-dioxid (SO2)
én-dioxid (SO2), és a savas ülepedés
A kén-dioxid színtelen, mérgező gáz. Az egyik legveszélyesebb légszennyező anyag.
Légzőszervi megbetegedéseket okozhat és a savas ülepedés, közismertebb nevén savas esők fő
okozója. Jellemző szaga van, és vízzel érintkezve kénessavvá alakul. A levegőben szulfáttá
alakulva un. másodlagos részecskéket alkot, amelyek az aeroszol részecskék meghatározó
eleme.
A kén-dioxidok természetes forrása a vulkánok, óceánok, erdőtüzek. Az emberi kibocsátásban
legjelentősebb szerepet a szén és olaj elégetése játszik (erőművekben, háztartásokban), de
jelentős a kén-savgyártás, kohászat, elemi kén feldolgozásának szerepe is.
A kén dioxid légzőszervi megbetegedéseket okozhat, mint amilyen például a hörghurut. Irritálja
az orr nyálkahártyáját, a légcsövet, a tüdőt a szemet. Súlyos esetben okozhat asztma-szerű
reakciót, reflexes gégegörcsöt és légzésbénulást.
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A kén-dioxid vízzel érintkezve kénsavvá alakul, és a savas „esők” kialakulásáért felelős. Ez
nagyban kihat az ökoszisztémára, és a jelentős erdőpusztulást eredményezett. A tavak
savasodása jelentős halpusztulásokat és több helyütt a puhatestűek szinte teljes pusztulását
okozta. A kénsav szerepet játszik az épületek korroziójában, műemlékeket veszélyeztet.
A legveszélyeztetettebbek a gyermekek, az asztmában, és a valamilyen egyéb légúti
megbetegedésben szenvedő gyermekek és felnőttek.
Magyarországon a rendszerváltást megelőző években a kén-dioxid szennyezés komoly
légszennyezési probléma volt. Azóta a vezetékes gáz bevezetése, az ipari szerkezetváltás miatt
lényegesen javult a helyzet.
A korábbi években gyakran előfordult határérték túllépés, de ma már a fent leírt fejleményeknek
köszönhetően lényegesen csökkentek a mért koncentrációk. A kénsav ökológiai határértékkel
is bír, amely alacsonyabb az egészségügyi határértéknél. Ennek oka, hogy a kén-dioxid akár
jóval kisebb koncentrációban is károsíthatja a környezetet, ökoszisztémát, amikor az emberi
egészség esetében még nincs jelentős hatás.
Szálló por:
A szálló por a levegőben eloszlatott finomszemcsés (10 μm alatti részecskeátmérőjű) szilárd
vagy folyékony halmazállapotú anyagok gyűjtőneve. Angolul finomszemcsés anyagoknak
(particulate matter, PM) nevezik őket. Magyarul a szálló por megnevezést az ülepedő portól
való megkülönböztetésre használjuk (a 10 mikronnál nagyobb részecskék néhány óra leforgása
alatt leülepednek a levegőben). Levegőszennyezettségi mutató; akárcsak a szén-monoxidra, a
nitrogén-oxidokra vagy az ózonra, úgy erre is létezik meghatározott egészségügyi határérték.
A szálló port kémiai összetételtől függetlenül, csupán fizikai alapon, a részecskék átmérője
szerint csoportosítják. A 100 um-nél kisebb szemcsék már belélegezhetőek (inhalábilisak), de
ezek nagy része az orrban és a szájban, legkésőbb a gégefőnél elakad, nem jut mélyebbre a
légutakban. A 10 mikronnál kisebbek már túljutnak a garaton (thorakális frakció). A 4 mikron
alattiak bejutnak a tüdőbe (respirábilis frakció). A 2,5 μm-nél kisebbek pedig már egyáltalán
nem, vagy nehezen ürülnek ki a tüdőből (akkumuláció). Egészségügyi szempontból a 10, illetve
a 2,5 mikronos határnak van jelentősége. Ezekre a PM10 és a PM2,5 jelölést használjuk.
Kitettség

A kitettséget két tényezővel vizsgáljuk:
•
•

Helyi iparvállalatok éves kibocsájtása
Spot szennyezettségi mutatók

Az iparvállalatok kibocsájtása című fejezetben bemutattuk, hogy a LAIR táblázatában is
kimutatható módon, jóval a megyei átlag feletti területi koncentrációban és mennyiségben
kerülnek légszennyező anyagok kibocsájtásra a két város területén, ezért a légszennyezők
tekintetében a kitettséget magasnak értékeljük.
Ezt támasztja alá, egy relatíve nyugodt téli nap spot értékelése is, ahol az országos
viszonylathoz képest is magas légszennyezettséggel számolhatunk a régióban:
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53. ábra - Szálló por koncentráció az ország Északi részén 2021. telén

Érzékenység

A térséget érzékenynek minősítjük a domborzati és időjárási adottságok tükrében.
Hatás

A helyi iparvállalatok és a magas közlekedési forgalom jelenléte miatt a légszennyezés hatása
kvázi állandó, és a jövőben sem számítunk változásra.
Alkalmazkodási képesség és sérülékenység

A terület alkalmazkodási képességét az egészségügyi ellátás, és a védekezésre/fejlesztésre
fordítható források jelenléte mutatja a legjobban.
A korábbi alfejezetekben már bemutattuk a települések és az ott kiemelt stakeholderek
(iparvállalatok) anyagi helyzetét és tőkeerejét, így a levegőminőség esetében is a korábbiakban
bemutatott megállapítások érvényesek: További tőkebevonással modernizálva a gyáregységek
légszűrőit és
normalizálva folyamatokat/tisztítva a gyártástechnológiákat
az
alkalmazkodóképesség kiugróan jó lehet, mely csökkenti a városok sérülékenységét.
Az egészségügyi potenciál bővebben kifejtésre került a „hőhullámok” című alfejezetben, így
azt nem részletezzük.
A térség sérülékenysége pótlólagos forrásbevonásokkal jelentősen csökkenthető, annak
hiányában azonba na relatíve konstans spot szennyezés mellett romló tendenciákat mutathat a
század második felére.

3.6 A települések szemléletformálási helyzetértékelése
A két település esetében a jövőbeni akciók sikerességét és a célok elérését egy humán tényező
is befolyásolja, ez az érintettek (jelen esetben az önkormányzati dolgozók, a lakosság,
civilszervezetek, helyi vállalkozások, valamint az állami intézmények szereplői) egyéni
helyzetérékelése és hajlandósága a klímaváltozás elleni küzdelemben tett lépések megtételére.
Azaz egyszerűbben: Az akciók kivitelezéséért felelős személyek, vagy azok eredményeihez
nagyban hozzájáruló lakosság hajlandó-e az idejét/erőforrásait a probléma elleni küzdelemre
áldozni.
A helyzet az országban vegyes, ezért egy megyei és a településekre lebontott elemzést is
igyekszünk bemutatni.
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Megyei és országos helyzetkép

54. ábra - A modern élet negatív környezetvédelmi hatásaival részben vagy teljesen egyetértők aránya

Ahogyan a fenti ábrán is látható, Komárom Esztergom megye az egyéni felelősség tekintetében
az országos átlag körül alakul, míg a lakosság jellemzően a szakpolitikára, helyi szakértőkre
tolja a felelősséget.

55. ábra - Összegzett attitűdindex

Az összegzett, minden vizsgálati dimenziót magába foglaló atittűdindex jóval pozitívabban
alakul, mely azt jelenti, hogy a helyiek ismerik a klímaváltozás alapfogalmait, elfogadják
létezését, azonban saját szerepüket alul értékelik a folyamatban. Megyei átlagokat tekintve ez
azt jelenti, hogy a beruházások mellett aktívan kell energiát és forrásokat fordítani a lakosság
és az összes érintett stakeholder szemléletformálására, úgy, hogy az egyes akciókba hatékonyan
bevonhatók legyenek, s az akciók is jelentősen megnövekedett hatással érvényesülhessenek (a
tudatosan cselekvő, klímaadaptációt segítő érintettek miatt).

Települések
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A két település esetében az RKK kutatás nem szolgál kézzelfogható adatokkal, így a NATÉR
területileg lebontott interaktív térképeit hívjuk segítségül:

56. ábra - A klímaváltozás mint társadalmi probléma fontossága, 2015

A NATÉR kutatása szerint a kérdéses régióban, kiemelt fontosságú és az országos átlag feletti
a klímaváltozás, mint társadalmi probléma megítélése, mely kifejezetten jó alapot ad
témaspecifikusabb (alapvető klímaismereteket már bemutatni nem kényszerülő alap
kampányokhoz képest) kampányok lefolytatására.

57. ábra - A lakossági klímaváltozási attitűdök
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58. ábra - A múltban megtett alkalmazkodási lépések, 2015

A mutató azt jelzi, hogy az egyes megyékben átlagosan az emberek (adott listából) hány
klímaváltozással kapcsolatos adaptációs és mitigációs lépést tettek meg.

59. ábra - Az összegzett lakossági attitűdindex

A NATéR „lakossági klímaváltozási attitűdök” célja a lakosságtól várható jövőre vonatkozó
együttműködési készség területi különbségeinek bemutatása. Azaz hol, milyen mértékben
várhatunk együttműködési készséget, anyagi tehervállalási képességet, adaptációra való
hajlandóságot a jövőre vonatkozóan. A mutatókból az is megállapítható, hogy a
döntéshozóknak mely megyékben lehet könnyebb, illetve nehezebb dolguk a klímaváltozás
elleni harcban; hol melyik probléma (pl. anyagi tehervállalás, más társadalmi problémák
klímaváltozáshoz viszonyított fontossága) a hangsúlyosabb.
A „lakossági klímaváltozási attitűd mutatók” egymáshoz, illetve az országos átlaghoz
viszonyítva mutatják meg az egyes megyék erősségét, gyengeségét. A deprivációs indexekkel
való területi összehasonlítás, különösen a klímaváltozási rangsorral és az anyagi
szerepvállalással együtt elemezve precízebben mutatja meg a döntéshozóknak azokat a
területeket, amelyek különös figyelmet igényelnek hátrányos szociális helyzetük miatt, hiszen
ezeken a területeken a sérülékenység jóval magasabb és az adaptációs készség/képesség jóval
alacsonyabb.
A térképek a megyékre is reprezentatív lakossági lekérdezések értékelő válaszaiból
megyénkként kerültek kialakításra a skálaszerű (pl. 1 - 5 osztályzat) válaszok átlagaiból
(rangsor értékeinek átlagaiból) a hasonló kérdések (statisztikailag is lehetséges) összevonása és
standardizálása után. A származtatott mutatók így nagyobb biztonsággal jelzik a területi
különbségeket az egyes adaptációs készségekkel, képességekkel és attitűdökkel kapcsolatban.
Az eredményül kapott értékek viszonyszámok, amelyek az országos átlagtól való eltéréseket
jelzik, nem lehet biztos „nem” - et vagy „bekövetkezés” - t hozzárendelni. A megyei szintű
döntés vagy alkalmazkodási stratégia kidolgozása csak szakértő bevonásával alakítható ki, a
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térképek a döntéshozókat csak orientálják, a lakosság várható együttműködési készségének
átlaghoz viszonyított várható könnyebbségét/nehézségét (más társadalmi problémák lehetséges
„kioltó hatásainak” valószínűségét) jelzi. A NATÉR projekt erős hangsúlyt fektetett a
klímaváltozás várható hatásaira való válaszadási készség bemutatására, ugyanakkor elfogadta
a „puha” adatok bizonytalanságát.16
Ahogyan látható a lakosság a legtöbb dimenzióban az országos átlagnál kedvezőbben reagál a
klímaváltozással kapcsolatos kihívásokra. Az országos átlagnál alacsonyabb mértékben kívánja
elhagyni otthonát a helyzet rosszabbra fordultával, s bár fizetési hajlandósága az
akciók/védekező intézkedések fenntartásába az országos átlagnak megfelelően alacsony, a
múltban már megtett alkalmazkodási intézkedések mennyisége mutatja, hogy a településen
lakók és helyi vállalati kelkötelezettek a klímaváltozás elleni fellépés mellett.
Ahogyan azt az alábbi ábra is bemutatja, az önkormányzatok is elkötelezettek a klímaváltozás
elleni küzdelem mellett:

60. ábra - Az önkormányzati tudatosság

A réteg az önkormányzat klímatudatosságának mértékét mutatja meg, ami egy megyei szinten
reprezentatív kérdőíves felmérésen (lásd: „Felmérés a hazai önkormányzatok
éghajlatváltozással kapcsolatos ismereteiről és tevékenységéről (2017)” c. tanulmány) alapul,
kifejezi, hogy a megkérdezettek mennyire tartják fontos problémának a klímaváltozást. A
mutató három értéket vehet fel: 0- nem, vagy kevésbé fontos0,5 – fontos1 – nagyon fontos. A
magasabb érték erősebb alkalmazkodóképességre utal.17
Ezek alapján a helyi önkormányzat és alkalmazottainak tudatossága megfelel az országos
átlagnak.

16
17

Forrás: Natér
Forrás: NATÉR
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3.7 Védendő települési értékek listája
Nyergesújfalu és Lábatlan települések értéktára évről évre bővül, s az alábbi jelentős- kiemelt
területekkel kell számolnunk:
Nyergesújfalu

Műemlékek:
•
•
•
•
•

Római katolikus templom (barokk, 18. század második fele)
Római katolikus plébániaház
Római katolikus kápolna romjai
Kernstok-villa
Kőkereszt a Sánc-hegyen

Egyéb látnivalók
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nyergesi János Emlékház
Szent István szobor (2004)
Crumerum romjai a Sánc-hegyen
Római kori kőtábla
Szent Donát szobor
Millenniumi emlékmű a Sánchegyen (1896)
Pro Patria emlékmű
Szentháromság-szobor az új temetőben (1873)
II. világháború és az 1956-os forradalom hősi halottjainak és áldozatainak emlékművei
(1991)
Tűzoltó emlékmű (1925)
Kőkereszt a Kernstok-villa szomszédságában (1848)
Pusztamaróti történelmi emlékhely

Lábatlan értékek listája

•
•
•

Gerenday Arborétum
Református templom
Reviczky-kúria

A Gerenday arborétum jelentősége:
Gerenday ház és Gerenday kert
Az épület és az azt körülvevő 2,02 ha területű park 1847-től volt a Gerenday család
tulajdonában., mikor Gerenday Antal Piszkét választotta családja lakóhelyéül.
Érdekeltséget szerez a Gerecse vörösmárvány bányáiban, és Piszkén kőfaragó telepet létesít. A
150 embert foglalkoztató Gerenday-féle emlékmű és építési anyag rt. a kor vezető cége volt,
amit később Pestre telepített át. Ők készítették el hazánk számos jeles férfijának, így többek
között Kisfaludy Károly, Vörösmarty Mihály, Kölcsey Ferenc, Garai János síremlékét. A
sírköveken kívül emléktáblákat és köztéri szobrokat is készítettek. Gerenday Antal maga
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szervezte a piszkei hajóállomás felépítését, mert a vízen könnyebben szállíthatta a márványt
Pestre. A piszkei telep épületeit alakították át lakóhelyiségekké az egyre növekvő család
számára (nyolc gyermeke volt). Így alakult ki az a családi épület-együttes a falu közepén, amit
még az egykori piszkei képeslapok is Gerenday kúriának neveznek. Az épületegyüttes kiépítése
az 1900-as évek elején fejeződött be. Ekkor készült el az Esterházy-stílus jegyeit viselő, de
jellegzetesen polgári lakószárny, amely hosszú évtizedekig a család kedvelt nyári tartózkodási
helye volt. A család tevékenyen kivette részét a falu kulturális és közéletéből, 1864-ben
kálváriát építettnek a templom fölé, majd 1868-ban megalakították a Piszke-Karva Olvasókört,
amely az úrikaszinó szerepét is betöltötte és a második világháború végéig fennállt. Az épület
1990-ig volt a család tulajdonában, amikor a Gép- és Alkatrészgyár Lábatlani Gyára megvette
a tulajdonjogot a családtól, majd 1999-ben a parkkal együtt eladásra kínálta. Lábatlan
Nagyközség Önkormányzata megvette a területet és ünnepélyes keretek között 1999 májusában
Lábatlan lakói nevében átvette a jelképes kulcsokat Lukácsy Andrástól, a család örökösétől.
A kúria megmaradt berendezési tárgyait, a bútorokat és a festményeket restauráltatták, melyek
megtekinthetők a Közösségi Házzá alakított épületben. A helyreállított bútorok és a restaurált
képek (családi portrék) kicsit arisztokratikusnak tűnhetnek a látogatóknak, pedig a családra
inkább a dolgos, igényes és eredményes munka, nyitottság volt jellemző. A parkot 1890-es
években létesítette a család. Gerenday Antal fiai, Dezső és Andor alapítják a Gerenday
fenyőkertészetet, amelynek egy szép egyede a párizsi világkiállítás aranyérmét nyeri el. A
nagyobbrészt örökzöld növényekből és ritka fajokból álló gyűjtemény, mely hosszú
évtizedeken át gyarapodott, európai hírű volt. A faiskola a háborúkat átvészelve 1945-től
fokozatosan megszűnt. Az arborétumot 1977-ben a Komárom Megyei tanács védetté
nyilvánította, a terület értékeinek őrzésével a Gerenday
örökösöket bízták meg, a kiadásokat költségvetésben
terveztette meg, a növények értékének megállapítására
szakvélemény készült. Az 1990-es években a Gép és
Alkatrészgyár az arborétumot bekerítette, majd tisztítás
után elkezdték az értékes növényfajoknak jelzőtábláinak
kihelyezését, esőbeállót építettek és megoldották a
világítást. Mikor 1999-ben az önkormányzat tulajdonába
került, tovább folytatódott a kert gondozása. 2003-tól az
arborétum
teljesen felújítva, szabadtéri színpaddal
61. ábra - Jelenet a Gerenday arborétumból
kiegészítve várja a kikapcsolódásra, kultúrára, sétára
18
vágyó közönséget.
Klímakockázati besorolások az egyes műemlék kategóriákra vonatkozóan:
Helyi érték típusa
Épített kulturális/történelmi
értékek
Turisztikai értékek
Táji környezet

18

Legfőbb klímakockázati
tényezők
Viharkárok - csapadék +
hőmérséklet
Hőhullámok, aszály,
biodiverzitás
Aszály, légszennyezés

http://labatlan.hu/gerenday-kert

74

Kezelésük
Épületszigetelés, elvezető
rendszerek fejlesztése
Komplex egészségügyi
intézkedéscsomagok
fásítás, zöldfelületi
programok

Duna élővilága

Vízkockázatok,
vízszennyezés

-

Humán értékek, helyi sport

Hőhullámok, egészségügyre
veszélyes virulens és
parazita fajok megjelenése

Egészségügyi fejlesztések,
hőhullámriadó terv,
légszennyezettség
csökkentése
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6.1.0/A/11 A
fenntartható életmódot
és az ehhez kapcsolódó
viselkedésmintákat
ösztönző kampányok
(szemléletformálás,
informálás, képzés)

6.1.0/A/11 A fenntartható
életmódot és az ehhez
kapcsolódó viselkedésmintákat
ösztönző kampányok
(szemléletformálás, informálás,
képzés)

Támogatás

Finanszírozás
forrása

Nyergesújfalu

összköltség

Napelemek telepítése
Nyergesújfalun, a
Kernstok Iskola és a
Polgármesteri Hivatal
épületén

Tervezett/elé
rt szén-dioxid
megtakarítás

Település
Nyergesújfalu

Tervezett/elé
rt energiamegtakarítás

Projekt rövid
leírása

NYERGESÚJFALU
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
Energetikai korszerűsítés
Nyergesújfalun

A projekt keretében megvalósul:
épülethatároló falszerkezetek
utólagos hőszigetelése nyílászáró szerkezetek cseréje padlás födém szigetelése radiátoros fűtési rendszer
kiépítése, kondenzációs kazánnal
- világítási rendszer
korszerűsítése - energiatermelő
rendszer kiépítése: napelemes
rendszer

Időszak

Projekt címe

3.8 A településeken korábbiakban végrehajtott mitigációs/adaptációs és szemléletformálási célú beruházások

223 000 000.- HUF

128 007 360.- HUF

TOP-3.2.1-15-KO1 Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése

NYERGESÚJFALU VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
Energetikai korszerűsítés Nyergesújfalun

46 460 134.- HUF

46 460 134.- HUF

KEOP 4.10.0/N/14 Fotovoltaikus rendszerek
kialakítása

20072013

Nyergesújfalu

4.808.000 HUF
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3.9 Városi éghajlati szempontú SWOT analízis és problématérkép
A korábbi alfejezetek eredményei alapján egy SWOT elemzés készült, melyben a legfontosabb
gazdasági-lakossági dimenziókat igyekeztünk feltűntetni, így a térkép tartalmaz:
•
•
•

Gazdasági
Társadalmi
és a Táji, természeti környezetet érintő dimenziókat

A főbb szektorok (társadalom, gazdaság, természeti környezet) elemzésével mutatjuk be a
társadalom, a gazdaság és a természeti környezet éghajlatváltozási szempontú erősségeit,
gyengeségeit (belső szempontok) és lehetőségei, veszélyeit (külső szempontok). Ezt követően
az egyes szektorok kritikus tényezőinek SO (erősségek és lehetőségek kihasználására építő) és
WT (gyengeségek fejlesztésére és a veszélyek elhárítására alapú) stratégiai elemzését
végezzük el.

Erősségek (Strenghts)

Gyengeségek (Weaknesses)

Társadalom
Társadalom
• a népegészségügyi helyzet átlagos,
• az önkormányzatok elkötelezettek a
jelentős légszennyezettségi hatás
klímavédelem mellett
•
Idősödő népesség
• Az országos átlagnál kedvezőbb
• Jelentős ingázás, mind az eljárók,
jövedelmi, iskolázottsági helyzet
mind a bejárók tekintetében
• Alacsony munkanélküliség
• Megfelelő kapacitású és minőségű
humán alapszolgáltatások
• A társadalom tagjainak átlag feletti
Gazdaság:
alkalmazkodó képessége
• Magas ipari energetikai eredetű és
termelési folyamatokhoz kapcsolódó
ÜHG kibocsájtás
Gazdaság
• A mezőgazdasági ÜHG kibocsájtás
• kedvező a lakosság foglalkoztatási
nehezen csökkenthető a termelés
szintje, alacsony munkanélküliség
veszélyeztetése nélkül
• Erős helyi iparvállalatok
• A bővülő motorizációval az ÜHG
• fejlett belterületi infrastruktúra
kibocsátás növekedése a közlekedési
(csatornázottság, gáz-, ivóvíz- és
szektorban
elektromos ellátottság
• A lakosság és a szolgáltató szektor
energiafogyasztása magas, ezeket
• Jó térszerkezeti helyzet
racionalizálni,
vagy
karbon
• Sikeres, kiegyensúlyozott
semlegesíteni
kell
mindkét
önkormányzati és vállalati
településen
fejlesztéspolitika és beruházás
•
alacsony vállalkozássűrűség
politika
• helyi szakképzés korlátos kapacitásai
• Kiegyensúlyozott önkormányzati
• kevés helyi védjegy, termék, brand
gazdálkodás
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•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Jó közlekedési helyzet, elsőrendű
főutakkal
Megfelelő közüzemi infrastrukturális
ellátottság, bővülő igényeket is
kielégíteni képes víz, gáz-, villamos
energiaellátás
erős ipari-termelési hagyományok
széleskörű, diverzifikált és innovatív
gazdasági tevékenységek
iskolázott munkaerő
jelentős térségi munkaerővonzás,
beingázás
helyi fizetőképes kereslet
rendelkezésre állása
nemzetközi nagyvállalatok jelenléte
a gazdasági szereplők átlag feletti
alkalmazkodóképessége

kevés helyi öko, bio stb. minősítésű
helyi termék és szolgáltatás

Táji környezet:
• kevés adat áll rendelkezésre a
környezeti
elemek
állapotáról,
szükséges lenne további kutatást
végezni a témában
• A beépítettség-növekedés által a
városi hősziget-hatás növekedése
mindkét településen
• kevés az aszálytűrő, a jövőben
várható
megváltozott
helyi
mikroklímában jó terméshozamot
produkálni képes növénytípus
• nem terjedtek el kellőképpen az
aszálytűrő új öntözési megoldások
(pl. csepegtetéses öntözés)

Táji környezet:
• A Gerecse jelentős nagyságú
természetes élőhelyei
• Jelentős számú védett műemlék,
értékes épített környezeti elemek, pl:
o Helyi templomok
o Kulturális emlékek
• A települések kiemelt figyelmet
fordítanak tájképi adottságaik és
környezetük védelmére (ld.
környezetvédelmi program)
• A víz és szennyvíz rákötések magas
aránya következtében nincs jelentős
talajszennyezés
• Nagy kiterjedésű zártkertek, mint
potenciális közösségi kertek
• Háztartások gázhálózatba kötésének
aránya magas, ezért a fűtésből eredő
légszennyezés korlátozott
• Kommunális és szelektív
hulladékszállítás lehetősége,
korszerű hulladékgazdálkodási
rendszer rendelkezésre állása
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Lehetőségek (Opportunities)

Veszélyek (Threats)

Társadalom
Társadalom
• A fiatalok elvándorlásának erősödése
• Rugalmas foglalkoztatás, távmunka
a nagyvárosokba, külföldre
lehetőségek elterjedése az iparon
•
Szociális különbségek erősödése a
kívüli munkahelyek esetében
településen és a megyén belül
• a városok népességmegtartó erejének
• Világjárványok
ismétlődő
növekedése a folyamatos
megjelenése,
új
vektorok
szolgáltatásfejlesztés által és a
közvetítésével
új
betegségek
további munkalehetőségek bevonása
elterjedése
által
• A fogyasztói társadalomra jellemző
• Klíma- és energiatudatosság
értékrend tartós fennmaradása, magas
hulladékképződéssel
és
erősödése a lakosság körében
energiafogyasztással
• Karbonsemleges technológiák
• A
hőhullámok
számának
és
terjedése
hosszának növekedése miatt a
• Növekvő lakossági és civil részvétel a
közegészségügyi kockázat fokozódik
fejlesztési irányok azonosításában
• Hőhullám miatti áram és vízigény
• Életminőség nem anyagi elemeinek
emelkedése, vízhiány kialakulása
előtérbe kerülése
• Villámárvizes
helyzetek
• Homo oecologicus életszemlélet
gyakoriságának
növekedése
elterjedése
• Urban sprawl, város-szétfolyási
• Társadalmi integráció és kohézió
folyamatok erősödése, a kompakt
erősödése
települések
eltűnése,
extenzív
• Digitális társadalom erősödésével
területhasználat további erősödése
hatékony információáramlás,
• Kényelmi szempontok (kerti öntözés,
közösségi platformok erősödése
medencetöltés) miatt a vízfogyasztás
• A lakosság egészségtudatos
növekedése
magatartásának erősödése
• A lakossági hulladék mennyiségének
• A szociális és egészségügyi ellátó
növekvő tendenciája (a fogyasztási
rendszerek fejlődése
szokások átalakulásával).
• Kllímaváltozással összefüggő
• A
közösségi
közlekedés
tájékoztatási, korai figyelmeztetési,
kapacitásának túlterheltsége
riasztási rendszerek, applikációk
• Személygépkocsik
számának
elterjedése (UV riasztás,
növekedése
viharriasztás, hőségriasztás stb.)
• Hőhullámok során fokozódik a nyári
• Sérülékeny társadalmi csoportok
típusú
szmoghelyzetek
felkészítése, tájékoztatása
kialakulásának veszélye a magas
• Helyi élelmiszertermelés erősödése,
közlekedési
légszennyezőanyagvárosi közösségi kertek megjelenése,
kibocsátás eredményeként
közösségi kosár programok
elterjedése
• Felelős, klímasemleges
területhasználat erősödése a
lakosság és a vállalatok körében
• Klímabarát építési és háztartási
innovációk elterjedése,
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ismertségének növekedése (passzív Gazdaság
• Elhúzódó koronavírus válsághelyzet,
árnyékolás, esővíz hasznosítás,
veszélyhelyzeti korlátozások
szürkevíz hasznosítás, hagyományos,
helyi építőanyagok előnyben
• Munkanélküliség növekedése
részesítése, vízáteresztő burkolatok,
• A jelenlegi regionális klímamodellek
esőkertek, zöldtetők stb.)
által előrejelzett helyzethez képest
• A megújuló energiaforrások
negatívabb
éghajlatváltozási
nagyobb arányban való hasznosítása
szcenárió bekövetkezése
• Jelentős energiamegtakarítási
• Vihar és hőhullám veszély miatt
potenciál a köz- és lakóépületekben
növekvő
kitettségű
üzemi
infrastruktúra
• Klímaváltozásnak ellenálló közműinfrastruktúra kialakítása
• Fokozott hűtési igények
• A megosztáson alapuló közlekedési
• Csapadékvíz elvezető csatornák
módok és mikromobilitási formák
kiépítése, rendszeres karbantartása
népszerűségének növekedése
nem mindenhol megoldott
• Lég- és talajvezetékek sérülése
viharkárok, árvizes, villámárvizes
Gazdaság
elöntések következtében
• Káros
globalizációs
hatások
• Klímavédelmi célú támogatási
begyűrűzése (pl. külföldről terjedő
források bővülése
vírusok hamarabb megjelennek)
• Növekvő mennyiségi és strukturális
• karbonsemleges technológiák
munkaerőhiány, a kieső munkaerő
elterjedése
pótlását a lokális korfa nehezíti
• megújuló energiahordozók
•
a mesterségesen beépített területek
felhasználásának növekedése
terjedése, városok szétterülése (urban
• alacsony CO2 kibocsátású gazdaság
sprawl),
külterületek
növekvő
felé történő elmozdulás
belterületbe vonása
• ipar 4.0 technológiák,
• növekvő motorizáció
okostechnológiák fejlődése
• energia- és anyagigényes gazdasági
• számottevő külső fejlesztési források
szektorok és technológiák erősödése(EU, hazai) rendelkezésre állása a
különösen Nyergesújfalun
gazdasági fejlesztésekhez
• anyag- és energiatakarékos
technológiák terjedése
Táji környezet
• eltolódás a helyi, hazai turizmus felé,
• Számos villámárvíz kifolyási pont
hazai desztinációk felértékelődése
• Dunai árvizek kockázata
• a helyi tudásra és természeti
• Természetes élőhelyek potenciális
erőforrásokra építő gazdasági
degradációja,
a
biodiverzitás
csökkenése
specializáció lehetőségeinek
• éghajlati viszonyaira egyre inkább
bővülése
jellemzőek a szélsőséges események,
• a készletező, helyi ellátási láncokra
ez a helyi infrastruktúra és gazdaság
építő gazdasági folyamatok
vonatkozásában a következőket
erősödése
jelenti:
• lokális és regionális, háztáji
o aszályhatások
termékek piaci pozíciójának
o csapadékesemények
és
erősödése
eloszlás változása
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•
•
•

smart city technológiák további
terjedése
Nyergesújfalui ipari park további
kihasználása, fejlesztése
Helyi tőkeerős iparvállalatok
bevonása az adaptációs és mitigációs
intézkedésekbe (van nyitottság már a
helyi vállalatok oldalán is)

•
•

Táji környezet
• A
helyi
éghajlatvédelmi
tevékenységek
megalapozását
szolgáló
környezeti
információ
szolgáltatás fejlesztése
• Térinformatikai
alapú
területgazdálkodási
és
városüzemeltetési
rendszer
létrehozása
• Vízvisszatartó vízgazdálkodási
rendszer kiépítése Időszaki
természetes csapadéktározó
objektumok létesítése
• Településközi, térségi
együttműködések lehetőségeinek
kiaknázása a klímavédelem,
természetvédelem terén
• fenntartható területgazdálkodás,
várostervezés megerősödése
• parlagterületek felhasználása a
klímaváltozás hatásainak
mérséklésére
• további zöldfelületfejlesztés

•

•

•
•
•

•

•
•
•

A fentiek alapján kialakítható SO stratégia:
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o potenciális viharkárok a
zöldfelületen és az épített
infrastruktúrában
Rossz felszínborítottsági mutatók
mindkét településen - magas a
beépítettségi ráta
A hőhullámos napok számának
növekedése miatt az egészségügyi
kockázat
fokozódik
a
helyi
állattenyésztést is megtizedelheti(hőguta)
Változó csapadékgyakoriság- és
intenzitás miatt a tavaszi/őszi
belvízveszély nő- ez a Dunai
vízhozamra is hatással van
Klímaváltozással és invazív fajok
terjedésével degradált természetes
élőhelyek, védett fajok számának és
populációinak
csökkenése,
biodiverzitás csökkenése
Rövid távú gazdasági érdekeket
szolgáló tájhasználat
Levegő, víz- és talajszennyezés
erősödése az extenzív jellegű
gazdaságfejlesztés hatására
Jövőbeni
gazdaság
és
közlekedésfejlesztési
igények
csökkentik a természetközeli és
zöldterületek
kiterjedését
és
minőségét
Viharkárok
és
hőhullámok
veszélyeztetik
a
természetes
élőhelyek ökológiai állapotát
Erdőtűzveszélyes
éghajlati
szélsőségek számának növekedése
Az éghajlatváltozás hatására drágább
és problémás a városi zöldfelületek
fenntartása
A
jövőben
megnövekedő
aszálykockázat miatti a természetes
élőhelyek
sérülékenységének
növekedése,
természeti
kincs
veszteség (vadelhullás, özönfajok
térnyerése)

Az önkormányzat elkötelezett a klímavédelem mellett, a lakosság informáltsága és
hajlandósága egyre növelhető mind a kibocsátás csökkentés, mind az alkalmazkodóképesség
területein, egyre jobban elterjednek a környezetkímélő, klímasemleges háztartási
megoldások, nő az energiatakarékosság, energiatudatosság, a megújuló energiák használata.
A fenntarthatóságot szolgáló magatartás kiterjed a felelős vízhasználatra, területhasználatra,
a közlekedési módok átalakulására, az építési beruházásokra,. A már eleve megfelelő szintű
társadalmi szolgáltatásokat a klímaváltozás kihívásaira lehet optimalizálni (szociális,
egészségügyi, idősügyi, oktatási alapszolgáltatások).
WT stratégia is lemodellezhető a társadalmi szektorra, mely a következő elemekből épülhet
fel. A legnagyobb kockázati tényező a népesség elöregedése és növekvő sérülékenysége,
amelyet a korábbiakban említett szociális és egészségügyi fejlesztésekkel lehet kiküszöbölni
és kezelni. Fontos a helyi gazdaság erősítése az elingázás csökkentése érdekében, különösen
a kreatív, nagy hozzáadott értéket előállító gazdasági ágak betelepülésének ösztönzésével.
Közösségi, megosztáson alapuló és nem motorizált helyi közlekedési módok elősegítésével
javulás érhető el a zaj- és porszennyezésben, kibocsátás csökkentésben. A települési
közterületi zöldterület fejlesztéssel település klimatikus éghajlati kitettsége számottevően
csökkenthető. Az alkalmazkodóképesség területén a közeljövőben tervezhetők, különösen a
sérülékeny társadalmi csoportok esetén lakossági szemléletformálási és egészségvédelmi
akciók, valamint kialakítható a városi tájékoztatási és korai előrejelzési rendszer (pl. várható
hőhullámokról és viharkárokról, illetve egyéb egészségügyi kockázatokat jelentő időjárási
eseményekről). A tudatosabb lakossági csapadékvíz felhasználás és vezetékes vízhasználat,
valamint a hulladékmentes háztartás modelljének terjesztése szintén célravezető lehet. Az
épületállomány védelme érdekében fontos a célzott tájékoztatás a növekvő viharkárok,
villámárvizek terén a védekezés lehetőségeinek bemutatásával.
A gyengeségek és veszélyek kiküszöbölésére növelni kell a lakosság mellett a vállalatok,
közmű-szolgáltatók, a természetvédelmi szervezetek, az erdőgazdaságok, a civil szféra,
együttműködését, koordinációját a klímavédelem területén tovább kell erősíteni, adott
esetben intézményesített módon.
A gazdaság erősségekre és lehetőségekre építő klíma vonatkozású SO stratégiájában
meghatározó tényezők az erős helyi gazdasági hagyományok, kultúra és a jelentős termelés.
Fontos kiterjeszteni az együttműködést a szereplők között, hogy a tapasztalatok megosszák a
kibocsátás csökkentés területén, mind az energetikai, mind a gyártástechnológiai dimenzió
tekintetében. Kiemelt figyelemmel kell lenni az ETS rendszerbe tartozó nagyipari kibocsátókkal
való együttműködésre, a célok és intézkedések meghatározásában való együttműködésre. A
helyi gazdasági tradíciók, az egyre diverzifikáltabb ágazati struktúra, a jó térszerkezeti,
közlekedési elhelyezkedés, a jól képzett helyi munkaerő, a jelentős beágyazottság a
nemzetközi gazdaságba, az innovatív iparágak jelenléte megadják a lehetőséget a számottevő
kibocsátáscsökkentésre, úgy, hogy a gazdasági növekedés érdekei nem sérülnek és
fenntartható pályára állítható a vállalkozások fejlődése. Az elsődleges cél a fenntartható
gazdaságfejlesztés kialakítása, a karbonsemleges, anyag- és energiatakarékos technológiák
további terjesztése, a megújuló energiák, erőforrások fokozottabb használata. Fontos a több
helyi erőforrást, nyersanyagot, kreatív munkaerőt használó iparágak és szolgáltatások
előtérbe helyezése, a helyi fenntartható brandek, védjegyek fejlesztése, bevezetése, amely jól
kiegészítheti a meglévő gazdasági struktúrákat. Hangsúlyt kell fektetni továbbá a gazdasági
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szereplők adaptív kapacitásának további erősítésére, a fenntarthatósági szempontok vállalati
működésbe, folyamatokba való beépítésének fejlesztésére.
WT Stratégia alapú megközelítésben növelni szükséges a magas hozzáadott értéket előállító
iparágak arányát, amelyek karbonlábnyoma is kisebb. Erősíteni kell a gazdasági szolgáltatások
minőségét, a vállalatok közötti szinergiát, együttműködést, amely ki kell terjedjen a
klímavédelmi célú mitigáció és az adaptáció területére. Az iparági innovációkba szervesen
integrálni kell a klímavédelmi szempontokat. Ennek eredménye egy klímabiztosabb és
válságállóbb gazdaságszerkezet lehet.
A természeti, táji környezet esetén az SO stratégia alapulhat azon, hogy a település környezeti
állapota kielégítő, melyek alacsony klímasérülékenységet jelentenek. A településeket a
Gerecse és természetvédelmi területei határolják, keretezik délről. A településen jelentős
mértékű az egykori szőlők, gyümölcsösök, zártkertek területe, amelyek céltudatos
fejlesztésével klímavédelmi pufferzóna alakítható ki. A patakok, kisebb nagyobb árkok
vízrendezése, a vízmegtartásra épülő technológiák elterjesztése a klímavédelmi célokon kívül
az ökológiai zöldfolyós rendszernek is épülésére szolgálhatnak. Fontos a fenntartható
ökológiai rendszereket szolgáló ágazatközi, településközi együttműködés fejlesztése, a
tényalapú környezeti információs, területgazdálkodási és városüzemeltetési rendszerek
kialakítása, alkalmazása.
A WT stratégia elemei kapcsolódnak az előző táblázatban bemutatott stratégiai kihívásokhoz.
Előrelépés szükséges fenntartható területhasználat, a barnamezős területek újrahasznosítása,
a települési zöld felületek minőségi és mennyiségi fejlesztése terén.
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3.9 Problémafa - szófelhő

Adaptációs kockázatok

Egészségügyi
kockázatok

Villámárvizek
kockázata

Duna
árvizes
időszakainak
kockázata

Ipari parkok megóvása- potenciálisan
szennyező infrastruktúra kárvédelme

A
települések
beépítettsége
magas

Épületek
állagromlása

Táj és környezet
kitettsége

Folyami vízhozam
hektikus változása

ÜHG mitigáció

Gazdasági
eredetű
dominancia

Gazdasági
kitettség

Szélsőséges
csapadékeloszlás –
városi tározó
kapacitások telepítése

Hőhullámok extern hatásai

Belvíz kockázat

Aszálytűrő
mezőgazdasági
növények hiánya

Középhőmérsékl
et
emelkedés
Középtávon

Szélsőséges
időjárási
események fokozódnak:
Széllökések

Magas
szürke
infrastruktúra
felszínborítási mutatók

Napi hőingás
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Nyáron növekvő
energiaigény

Lakossági
energetikai
beruházások
támogatásának
szűkössége

Épületek kora,
modernizáltsága

Épületek
fogyasztása

Megújuló energia
projektek
számossága
alacsony (de
fejlődő
tendenciát mutat)

Kiemelkedő a pari
és szolgáltatási
energiafogyasztás a
többi szektorhoz
képest

Közlekedési
eredetű
kibocsájtás

LábatlanNyergesújfalu
iparvállalatainak
fogyasztása

Megyei átlagnál
magasabb ipari
kibocsájtás- jelentős
mitigációs potenciál

10-es út
forgalma, helyi
hajóközlekedés
kibocsájtása

4.0 Stratégiai kapcsolódási pontok azonosítása
4.1 Nemzeti szintű kapcsolódási pontok és az azokból levezethető éghajlat-politikai
kihívások
„A városi klímastratégiákat megalapozó helyzetfeltáró- és értékelő munkák során, a
helyzetelemzésen belül külön fejezetet szentelünk a nemzeti szintű kapcsolódási pontok
bemutatásának. Az alábbi táblázatban, illetve az alatta olvasható elemzésben bemutatjuk, hogy
az összegyűjtött nemzeti stratégiák helyzetelemzésében bemutatott jellemzőkhöz/kihívásokhoz
és a célrendszer céljaihoz és intézkedéseihez hogyan igazodnak a tervezett városi mitigációs és
alkalmazkodási tevékenységek; milyen kihívások azonosíthatók a vizsgált dokumentumok
alapján és milyen terület specifikus feladatokat azonosítanak az egyes nemzeti stratégiák. Ezen
célok, feladatok a későbbiekben beépítésre kerülnek jelen dokumentum stratégiai célkitűzései
közé.”19
Fontos megjegyezni, hogy az alábbiakban tárgyalt programok, stratégiák változó időtávra
szólnak, így van köztük 2019-ig és 2030-as véghatáridővel számoló tervezet is. Az értékeléskor
ezek relevanciáját figyelembe vettük.
Nemzeti stratégia
dokumentum neve

Második Nemzeti
Éghajlat-változási
Stratégia (Nés II)
(2017-2030)

Azonosított települési/regionális feladat (Nyergesújfalu-Lábatlan,
Kisalföld, Komárom-Esztergom megye)
1. Fenntartható fejlődés egy változó világban. Az
éghajlatváltozás nemzeti (természeti, humán és gazdasági)
erőforrásainkat veszélyezteti. Cél az élhetőség tartós
biztosítása
Magyarországon,
természeti
értékeink,
erőforrásaink (termőföld, ivóvíz, biológiai sokféleség), és
kulturális kincseink megőrzése, valamint az emberi egészség
kiemelt védelme. Cél továbbá a fenntartható, tartósan fennálló
(tartamos) fejlődés.
2. Az
éghajlati
sérülékenység
területi
vizsgálatának
térinformatikai megalapozása: Az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodás területi és ágazati stratégiai integrációja
részletes információkat igényel a változásokkal szembeni
társadalmi, gazdasági és környezeti sérülékenységről.

Hazánk termőföldjeinek közel fele belvízjárta, különösen a déli
fekvésű Alföld, Kisalföld és Duna-melléke területére.
Kiemelendő, hogy a talajban történő víztározás, a belvíz és aszály
elleni küzdelem, a talajművelés átalakítása egyúttal az árvizek
megelőzéséhez is hozzájárul.
19

Forrás: KBTSZ klímastratégia módszertan
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Az alábbi ábrán kirajzolódik, hogy a hőhullámokkal szemben
kevésbé sérülékenyek a Kisalföld és a tőle délebbre lévő területek,
többek között az országos átlagot meghaladó jövedelmi helyzet és
az ott élő népesség átlagánál kedvezőbb egészségügyi állapotának
következtében.

Az ország északi és nyugati térségeiben valamivel kedvezőbben a
kilátások a szántóföldi növénytermesztés sérülékenysége
tekintetében, ugyanakkor néhány egybefüggő területet – Kisalföld
Duna menti részei – leszámítva valamennyi régióban a
termésátlagok csökkenése prognosztizálható.
Az erdők éghajlatváltozással szembeni sérülékenysége területi
eloszlását tekintve rendkívül heterogén. A legerősebben
sérülékeny területek esetében mindazonáltal kimutatható egy –
kevéssé markáns – területi koncentráció a Komárom-Esztergomisíkság, valamint a Kisalföld nyugati részein.

A természetes előhelyek sérülékenységét tekintve elmondhatjuk,
hogy a RegCM modell eredményei alapján a Kisalföld
északnyugati részén fekvő területeken lévő élőhelyek is a kiemelt
és fokozott sérülékenységi kategóriába tartoznak.
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„A célok elérése érdekében öt nagyon fontos törekvést
fogalmaztak meg a dokumentumban:
Nemzeti Energiastratégia

-

(2016-2030)
-

az energiatakarékosság és energiahatékonyság fokozása,
a megújuló energiák részarányának a növelése,
a közép-európai vezetékhálózat integrálása és az ehhez
szükséges határkeresztező kapacitások kiépítése,
az atomenergia jelenlegi kapacitásainak megőrzése,
valamint a hazai szén- és lignitvagyon környezetbarát
módon való felhasználása a villamosenergia- termelésben.

A NÉeS-hez kapcsolódó célok, célkitűzések:

Nemzeti Épületenergetikai Stratégia
(2015-2030)

Energia- és
klímatudatos
szemléletformálás
cselekvési terv
(2015-2020)

1. Átfogó stratégiai cél:
a. Épületkorszerűsítés,
mint
a
lakossági
rezsiköltségek csökkentésének egyik eszköze
b. Az energiaszegénység mérséklése
c. Üvegházhatású gáz (a továbbiakban: ÜHG)
kibocsátás-csökkentés
2. Specifikus célkitűzések:
a. A gazdasági szektor épületeinek felújítása – az
energiaköltségek csökkentésével együtt – a
versenyképesség javításának egyik fontos eszköze.
b. Az épületek korszerűsítése munkaintenzív
tevékenység, kevéssé gépesíthető és első sorban
kis- és középvállalkozások vesznek benne részt.
Emiatt lehetővé teszi új munkahelyek létrejöttét és
a különösen a helyi kis- és középvállalkozásokat
segíti a munkához jutásban.
Azonosított országos, helyben támogatandó cél: „a
fenntarthatósági szempontokhoz illeszkedő, klíma- és
energiatudatos viselkedések elterjesztéséhez és erősítéséhez, azon
keresztül az üvegházgáz-kibocsátás, a környezeti terhek, a
lakossági energiaköltségek és energetikai importfüggőségünk
csökkentéséhez;”
Kiemelt stratégiai cél:

Nemzeti Erdőstratégia
(2016-2030)

1. A fenntartható erdőgazdálkodás biztosítása és erősítése
Az erdők fenntartható kezelése az Erdőstratégia egyik vezető elve.
Az erdővédelmi célkitűzések e nélkül nem érvényesülhetnek. A
fenntartható erdőgazdálkodás alapvető megvalósulását az erre
vonatkozó jogszabályok garantálják, amelyek általános
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érvényesítését,
gyakorolja.

illetve

betartatását

az

erdészeti

igazgatás

A KJT átfogó, hosszú távú céljai:
•

Kvassay Jenő Terv ̶
Nemzeti Vízstratégia
(2015-2030)

•

A vízgazdálkodás szakmaisága és a vízgazdálkodásban
érintettek igényeinek összehangoltsága biztosítja a
következő célok egyidejű elérését:
o 2030-ig minden vízhasználónak elégséges
egészséges víz áll rendelkezésére, egyforma
eséllyel, miközben a vízhasználatok érdekében tett
és a vizek kártételei elleni intézkedések
harmóniában vannak a természeti adottságokkal és
a természettel való harmónia fenntartása mellett.
o Ebből is következően 2030-ra a hazai
hasznosítható vízkészletek mennyiségének és
minőségének a javítása a jó állapot eléréséig
megtörténik, majd ennek fenntartási feltételei a
változó körülmények között is adottak lesznek.
A vizek okozta károk megelőzése kerül előtérbe a
védekezés helyett, az emberi élet védelme és a nemzeti
vagyon indokolt mértékű megóvása a kitűzött cél, a
vízgazdálkodási rendszerek és a területhasználati módok
összehangolt átalakításában pedig az, hogy a víz káros
bősége a vízhiány mérséklésére legyen fordítható.

Kapcsolódva az energiastratégiában megfogalmazottakhoz:

Magyarország Nemzeti
Energia-hatékonysági
Cselekvési Terve 2020ig
(2010-2020)

„Az épület szektor energiaigényeinek mérséklődése elsődlegesen
a földgáz felhasználás csökkentését teszi lehetővé, mivel az
épületek hő ellátása nagyrészt közvetlenül földgázzal történik,
emellett a távhő előállításban is jelentős a földgáz szerepe.
Nemcsak energiagazdálkodási, hanem a földgáz és villamos
energia esetében teljesítmény gazdálkodási előnyökkel jár az
épületek energiahatékonyságának növelése. Ez közvetlenül az
energiaimport,
hazánk
külső
energiafüggőségének
csökkentéséhez vezet, ezáltal az energiaellátás biztonságát
növeli.”

Rögzített javaslatok a megújuló mixre, de egy- egy adott régió,
Megújuló Energia
kistérség vonatkozásában a helyi adottságokhoz igazodóan az
Hasznosítási Cselekvési
arányok ettől lényegesen eltérhetnek a komparatív előnyökre
Terve
építve (pl. a Dél-Alföldön a geotermikus energia részaránya
(2010-2020)
várhatóan magasabb lesz, míg Nyugat-Dunántúlon a szilárd

88

biomassza lesz meghatározó). A koncepció alapján, a Kisalföld
környékén prioritás:
•
•

Nemzeti Fenntartható
Fejlődési Keretstratégia
(2012-2024)

Napenergia hasznosítás
Vízenergia hasznosítása

A környezeti eltartóképességet mint a gazdálkodás korlátját kell
érvényesíteni. Biodiverzitás, megújuló természeti erőforrások Az
Európában egyedülálló fajgazdagság fenntartása, a táj és a
természeti értékek megőrzése, az ökoszisztéma-szolgáltatások
kimerítésének megakadályozása szükséges. Fontos cél a talaj
termőképességének fenntartása, a természetes területek beépítési
sebességének csökkentése, a fenntartható hozamon* alapuló
gazdálkodás a megújuló erőforrásokkal.

Azonosított célok, feladatok:
•
•

Belvízvédelem fokozása
Vízrendezés

A klímaváltozás negatív hatásai az ország egészét érintik, és
IV. Nemzeti Környezet- fokozott szerepet kell kapnia az élő rendszerek víztározási
védelmi Program
kapacitása növelésének, elsősorban a természetszerű erdősítésnek,
(2014-2019)
vizes élőhelyek létrehozásának és a megfelelő talajművelésnek.

Nemzeti közlekedés
infrastruktúrafejlesztési
stratégia
(2014-2050)

Nemzeti Vidékstratégia
(2012-2020)

Ökológiai és társadalmi szempontból egyaránt alapvető
fontosságú cél a – társadalmilag – hasznosabb közlekedési módok
használatának erősítése. Természetesen körültekintő elemzéssel
kell meghatározni, hogy az adott esetben mely mód vagy mód
csoport kombinációja eredményezi a legnagyobb társadalmi
hasznosságot.
Konkrét célok:
•
•

Erőforrás-hatékony közlekedési módok erősítése
Társadalmi szinten előnyösebb személy- és áruszállítási
szerkezet erősítése

•

Átfogó célkitűzés:
o Vidéki
térségeink
népességeltartó
és
népességmegtartó képességének javítása
Stratégiai célok:
o Vidékről történő elvándorlás megállítása, a fiatalok
számára a helyben maradásra, a hazatérésre
ösztönző feltételek kialakítása, képzett, világlátott
fiatalok vidékre költözésének segítése, a

•

89

gazdálkodás és a vidéki élet vállalásával
összekötött
gyerekvállalás
segítésével
a
demográfiai egyensúly helyreállítása.
•
Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs
Stratégia
(2011- 2020)

•
•

a környezettechnológia beavatkozási alapkoncepciójának
megváltoztatása, a „csővégi szemlélet helyett a megelőzési
szemléletet előtérbe helyezése;
megújuló, megújítható erőforrások (anyag és energia)
használatának növelése;
hulladékhasznosítás fejlesztése, újrahasználat segítése.

Az NTA-IV megvalósítása során elérendő kiemelt stratégiai
jellegű, átfogó célok:
•

•
Nemzeti Természetvédelmi Alapterv
(2014- 2019)

Nemzeti Biodiverzitás
Stratégia
(2015- 2020)

•

A biológiai sokféleség csökkenésének és az ökoszisztéma
szolgáltatások további hanyatlásának megállítása 2020-ig,
valamint állapotuk lehetőség szerinti javítása.
A barlangok és a földtudományi természeti értékek
természetvédelmi helyzetének javítása.
Társadalmi kapcsolatok fejlesztése:
o a nyilvánosság tájékoztatása a védett természeti- és
Natura 2000 területekre, valamint a védett
természeti értékekre vonatkozó szabályozás
megismertetésével;
o a nagyobb környezeti tudatosság elérése, a
természetvédelem elfogadottságának javítása
érdekében.

A fenti megállapításhoz kapcsolódik ez a stratégia is, melyből
levezethető horizontális cél a helyi biológiai sokféleség
megőrzése.
Stratégiai célok

Nemzeti Tájstratégia
(2017-2025)

A stratégia az átfogó célkitűzés elérése érdekében három kiemelt
célt fogalmaz meg.
I.
II.
III.

Táji adottságokon alapuló tájhasznosítás megalapozása
Élhető táj – élhető település – bölcs tájhasznosítás
A tájidentitás növelése
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4.2 Kapcsolódás a megyei klímastratégiához
A megyei klímastratégiában az egyes fejezetek tartalmi elemeit vizsgálva, illetve a célkitűzések
elemzése alapján állt össze az alábbi dokumentum kapcsolódási mátrix:
Stratégia fejezete

Kapcsolódási pont

Bevezető

Vezető szerepet tölt be a megye gazdaságában a gépipar, az autóés járműipar, elektronika, logisztika, de jelentős még a vegyipar,
ásványi nyersanyagbányászat, az energia (köztük a megújuló́ )
termelés és szolgáltatás, valamint az élelmiszeripar. Jelentős
gazdasági központok Esztergom, Tatabánya, Tata, Oroszlány,
Komárom, Lábatlan, Nyergesújfalu, Dorog, Bábolna. A megye
üvegházhatású gázkibocsátásának figyelembe vételekor, a
mitigációs potenciál becslésénél, valamint az adaptációs kihívások
és megyei specifikus értékek feltárásakor ezen tényezőket mindmind figyelembe kell venni.

ÜHG leltár –Ipari és
Nagyipari fogyasztás

Sajnos az ETS rendszerben csak három jelentős megyei kibocsátót
lehetett lekérdezni, azonban a karbonkvóta csökkenő tendenciája
bizakodásra ad okot. A lábatlani mészüzem tekintetében 7 év alatt
13%-os ÜHG csökkenés prognosztizálható́ a 2013-as bázishoz
képest, míg a Suzuki esztergomi gyára tekintetében egy hektikus,
hullámzó́ adatsort láthatunk. A termelés fluktuációja lehet a
legerősebb indok az adatsor képe mellett, 2017 és 2020 között

azonban így is 6% csökkenés prognosztizálható́ .

A főbb közlekedési szennyezéssel érintett, azonosított útszakaszok
a következők:
Nemzeti szintű
kapcsolódási pontok és
az azokból levezethető
éghajlatpolitikai
kihívások

•
•
•
•
•

M1 autópálya: Csém - Kisigmánd - Tatabánya mellett
elvezetett szakaszokon,
1-es főút: Komárom - Almásfüzitő - Tata – Vértesszőlős Tatabánya melletti és
átvezető szakaszokon,
10-es főút: Almásfüzitő - Lábatlan - Dorog vonalakon,
11-es főút: Esztergom településeket érintően.
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•
•

Nemzeti szintű
kapcsolódási pontok és
az azokból levezethető
éghajlatpolitikai
kihívások

A megvalósult megyei
szemléletformáló
projektek bemutatása

1119. sz. út: Tatabánya és Esztergom közötti út túlterhelt
szakasza
81-es út: Kisbér

Elrugaszkodva az elmúlt évszázad összefüggő ipari övezetének
további fenntartásához ragaszkodó́ stratégiáktól, a megye e
térségben az Esztergomtól a nyugati megyehatárig húzódó,
diverzifikált, több lábon álló́ társadalmi-gazdasági egységet
vizionál. A zóna két meghatározó́ városcsoportja, a KomáromRévkomárom-Almásfüzitő-Ács városcsoport és az EsztergomPárkány-Dorog-Tát- Nyergesújfalu városcsoport közötti húzódik a
nagy szállító forgalom bonyolítására kevésbé alkalmas Duna menti
zóna. Itt egy Dunára szerveződő, magas presztízsű lakó- és
rekreációs terület, illetve innovatív (IKT, megújuló energia, biostb.), kreatív, környezetbarát mikro-, kis- és középvállalkozási
térség kibontakozása képzelhető el.
A megyében a 3. Sz mellékletben szereplő szemlélet formáló́
projektek valósultak meg. Ahogyan látható, a KEOP 6.1.0
konstrukció keretében nyerték el a legtöbb támogatást a megyei
pályázok, melyek közül a legtöbb projektet, 4 db-ot a
megyeszékhely, Tatabánya valósított meg.
A szemlélet formáló́ kampányok 333 133 982 Ft összköltséggel
futottak a következő településeken:
•
•
•
•

Tatabánya
Tata
Nyergesújfalu
Dorog

Éghajlati szempontú
Árvízvédelem Almásfüzitőtől - Nyergesújfaluig sem megoldott. megyei SWOT analízis A MÁSZ változása miatt, a meglévő vasúti töltés alkalmatlan és
és problématérkép
alacsony az árvízi védelmi feladat ellátására.
Az ország belvízzel leginkább veszélyeztetett térségei:
•
Villámárvíz és belvíz
veszélyeztetettség

•
•
•
•

a Felső-Tisza-vidéki tájak (Bereg, Tisza-Szamosköz,
Rétköz, Bodrogköz, Taktaköz)
a Hortobágy - Berettyó melléke
a Jászság és a Nagykunság egyes részei
az Alsó-Tisza vidéke
A Dunavölgyi-főcsatorna mente

Mérsékelten veszélyeztetett terület a Közép-Dunántúlon a NádorKapos-Sió́ völgye, valamint a Kisalföld térség.
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Hőhullámok

A többlethalálozás változást a hőhullámos napok gyakoriságának
és többlethőmérséklet változásának együttes hőösszeg-növelő
hatása okozza. Az előrejelzés szerint az éves átlagos
többlethalálozás – kistérségtől függően – 107-182 %-kal
emelkedik meg a következő évtizedekben. A fenti ábra alapján
kirajzolódik, hogy az Alföld déli és keleti része, valamint az
Északi-középhegység és környező területei minősülnek a
legsérülékenyebbnek a hőhullámokkal szemben, a hőhullámnapos
időszakok gyakoriságának, a többlethőmérséklet növekedésének
és a kedvezőtlen társadalmi–gazdasági körülményeknek
köszönhetően. Legkevésbé sérülékenyek a Kisalföld és a tőle
délebbre lévő területek, többek között az országos átlagot
meghaladó́ jövedelmi helyzet és az ott élő népesség átlagnál
kedvezőbb egészségi állapotának következtében.

A megye
klímaváltozás által
érintett
megyespecifikus
értékei, adottságai

Kevés az öntözött mg-i terület- A domborzati viszonyok és a kis
vízfolyások alacsony hozama miatt csak a Duna mentén, a
Kisalföld peremén biztosított a folyamatos öntözővíz ellátás.

Erdőtüzek

2030-ig várhatóan megnő az erdőtüzek és aszályos napok száma is.
Korellálva a csapadékmennyiség és hőingás, valamint hőhullámos
napok eltolódásával. A negatív trend az országos átlag alatt lesz, ez
azonban nem azt jelenti, hogy a probléma elhanyagolható́ . A cél,
hogy a rendelkezésre álló́ „plusz időt” (a lassabb romlási
tendenciából fakadóan) a hatékony védekezésre, megfelelő
aszályvédelmi stratégiák kidolgozására fordítsuk. Különös
tekintettel kell lenni a Vértes és Gerecse, Pilis, Bakonyalja
erdővagyonára, a természeti értékekre, a lakott területekre,
településekre. Az erdőtüzek prognózisa illeszkedik ehhez a képhez,
figyelembe véve egy további faktort: az emberi hibát. Célszerű
fenntartani és terjeszteni az erdőtüzek megelőzését célzó́
kampányokat is.

Az ország területe villámárvíz veszélyeztetettség szempontjából a
domborzati viszonyoknak megfelelően két, egymástól élesen
elkülönülő részre osztható́ . Komárom-Esztergom megye szintén
két részre oszlik. A nyugati területek kevésbé veszélyeztettek, míg
Villámárvíz és belvíz a keleti területek, a Gerecse és a Vértes lejtőin elterülő települések
veszélyeztetettség
már jelentősebben. A fokozottan veszélyeztetett települések a
megyében elszórtan, a hegységekkel borított területén találhatóak,
azon belül is a hegylábaknál. A prognózis szerint a villámárvíz
veszélyeztettség középtávon nő a megyében, s továbbra is korrelál
a csapadékos napok számával, a helyzet kezelésére az egyes,
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korábbi ábrán megjelenített, villámárvizeknek fokozottan kitett
pontokban kell felkészülni.

Ivóvízbázisok
veszélyeztettsége

A megye vízbázisai három típusba sorolhatóak. A dél-keleti
területen 30 méternél nagyobb mélységű porózus vízadóra települt
vízbázisok vannak, ezek jellemzően mérsékelten érzékenyek, vagy
nem érzékenyek. A Gerecse területén karszt vízbázisok a
jellemzőek, amelyek érzékeny, vagy mérsékelten érzékeny
besorolást kaptak. Az északi, Duna menti területeken az érzékeny,
parti szűrésű vízbázisok a jellemzőek. Ugyanakkor a megye teljes
területén elszórtan található́ néhány sekély mélységű (<30m)
porózus vízadóra települt vízbázis, amelyek a nagyon érzékeny
kategóriába tartoznak.

Cselekvés szintjén az alábbi kiemelt specifikus adaptációs célkitűzések mentén van illeszkedés
jelen stratégia és a megyei dokumentum között:
Aá-2. célkitűzés: 2025-ig a városok és nagyközségek területfejlesztési terveinek
minimum 50%-ában szerepljen a klímatudatosság kritériumrendszere, ezen felül
környezettudatos forgalomszervezés
Aá-4. célkitűzés: NATURA-2000 területek és természeti értékek védelmére vonatkozó
terv kidolgozása, kistérségi- városi szinten- 2030-ig
Aá-5. célkitűzés: Lokális, városi- kistérségi zöldfelület és erdővagyon vagyon
védelmére szóló intézkedések a városi/kistérségi területfejlesztési dokumentumok
minimum 50 %-ában szerepeljenek. (aszállyal, erdőtűzzel és egyéb klímakockázati
károkkal szemben)
Aá-6. célkitűzés: 2020-ig a villámárvizek elöntéseitől védett területeket arányának 25
%-kal történő növelése
Aá-8. célkitűzés: 2030-ig a megyei épületállomány (középületek) klímairányú
sérülékenységének felmérése
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4.3 Kapcsolódás a térségi és helyi tervdokumentumokhoz
Az alábbi táblázatban a település és a megye vonatkozó tervdokumentumait gyűjtöttük össze a
táblázat bal oldali oszlopában, míg a jobb oldalon az egyes klímaszempontú célokat/akciókat,
melyeket ezek a tervek tartalmaznak.
A település számos releváns programdokumentummal rendelkezik, így igyekeztünk ezek a
klímastratégia kapcsolódásainak szempontjából, illetve a célrendszeri illeszkedés
szempontjából bemutatni az alábbi táblázatban. Az egyes dokumentumok az évek során
továbbfejlesztésre kerültek, ezek korábbi változatait is közöltük, amennyiben releváns
adattartalmat hordoznak.
Tervezet/stratégia megnevezése

Intézkedések/célok kapcsolódása
A városi szintű, 2050-ig szóló középtávú célok
alapvetően
ágazati
bontásban
kerülnek
megfogalmazásra:
•
•
•
•

T1: Gazdasági potenciál növelése
T2: Életminőség javítása
T3: Épített környezet fejlesztése
T4: Természeti környezet megóvása

Direkt kapcsolódás:
T3 Épített környezet javítása
•
Nyergesújfalu Város
Integrált Településfejlesztési
Stratégiája
2019-2025.
•

•

Kiemelt feladat a település életében az
intézmények folyamatos karbantartása, felújítása,
fejlesztése, energetikai korszerűsítése. A
karakteres kisváros jellegének, valamint a
területek kohéziójának megteremtését szolgálja a
városi
központok-alközpontok-,
valamint
közterületi rendszerek átgondolt fejlesztése.
A város fejlődésének egyik kulcstényezője a
városi közlekedés fenntartható fejlesztése, a
környezetbarát
mobilitás
feltételeinek
megteremtése.
A város célja a kommunális infrastruktúra
(ivóvíz-, szennyvíz-hálózatok, szennyvízkezelés,
hulladékgazdálkodás) elemeinek és a környezeti
biztonságot szolgáló hálózatos rendszerek
(ivóvízbázisok, csapadékvíz elvezető rendszer)
fenntarthatósági elvek mentén történő folyamatos
megújítása és fejlesztése, amely az ellátás-, és
környezetbiztonság szinten tartásához, illetve
növeléséhez egyaránt hozzájárul. A karbantartás,

95

fejlesztés, kiépítés során elsődleges szempont az
energiahatékonyság növelése, a klímaváltozáshoz
való alkalmazkodás – mint horizontális cél –
érdekében
T4 Természeti környezet megóvása
•

•

•

Lábatlan Város
Környezetvédelmi Programja

A vonzó településkép megteremtése érdekében
elengedhetetlen a fasorok, az erdősávok és a
városi parkos, ligetes területek védelme,
telepítése, további fejlesztése, környezetbarát
megközelíthetőségének biztosítása. A telepítendő
új növényzet megóvása érdekében rendszeres
karbantartásra van szükség.
Nyergesújfalunak ipari szerepéből adódóan a
környezeti terhelés minimalizálására kiemelt
figyelmet kell fordítania. Fontos szempont a
lakóterületek megóvása a szennyezettségtől, a
határértékek figyelembevétele, az épített és a
természeti környezet állapotának megóvása.
Emellett nem elhanyagolható a környezetbarát
technológiák alkalmazásának szükségessége,
összehangolva az országos és Uniós elvárásokkal.
A város energetikai fejlesztéseinek célkitűzése a
környezet megóvása, a környezetterhelés
csökkentése. A településen alkalmazott modern
technikai megoldásoknak köszönhetően a
károsanyag kibocsátás és a szennyező tényezők
mértéke csökken.

A levegőt terhelő szennyezőanyag kibocsátás fő forrásai
a közlekedés és téli időszakban a fűtés. A szennyezés
csökkentés alternatív, biomassza eredetű és megújuló
energiaforrás (nap, szél, geotermikus) alkalmazásának
szélesítésével és a hagyományos rendszerekkel történő
kombinálásával érhető el. Ezen célok megvalósításához
szükséges intézkedések:
•

•

Lakáskorszerűsítési
energiatakarékosságot
eredményező beruházások, épület felújítások
támogatása, valamint közreműködés a pályázati
lehetőségek elnyerésében
Nap
és
szélenergia
alkalmazásának
népszerűsítése,
elterjesztésében
való
közreműködés
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•

•

Egyéb biomassza-hasznosítás, a helyi célokra
jelenleg használt gáz tüzelőanyag kiváltása helyi
biomassza felhasználással, valamint párhuzamos
fűtési rendszerek kialakításával
Alternatív üzemanyag alkalmazása

A megújuló energiaforrások (napenergia, szélenergia,
vízenergia, geotermikus energia, biomassza) közül
Nyergesújfalu területén főként a napenergia és a
biomassza felhasználás feltételei adottak.
A Nap energia hasznosításnak két alapvető módja létezik:
Nyergesújfalu Város

•

Településfejlesztési Koncepciója
Megalapozó Vizsgálat
2030

•

Aktív
energiatermelés–
naperőművek,
napkollektorok, napelemek használata
Passzív energiatermelés – épületek tájolása,
építőanyag megválasztása stb.

Nyergesújfalu és környéke napenergia hasznosítás
szempontjából kielégítő adottságokkal rendelkezik. A
globálsugárzás átlagos éves összege (a Napból érkező
közvetlen sugárzás, valamint az égbolt minden részéről
érkező szórt sugárzás összege) meghaladja a 4400 MJ/m2
értéket.
Nyergesújfalu város horizontális célja a fenntarthatóság
megőrzése, valamint a klímaadaptáció.

Nyergesújfalu Város

Az alapvető cél elérése a horizontális cél
megvalósításához éppúgy kötődik, mint ahogy
valamennyi stratégiai, tematikus és területi cél
teljesítéséhez. A horizontális cél érvényesítése jelenti a

Településfejlesztési Koncepciója megvalósíthatóság zálogát, a fejlesztések elindításának
feltételét.
A horizontális cél:
1. A fenntarthatóság megőrzése
2. A klímaadaptáció

Nyergesújfalu Város
Örökségvédelmi
Hatástanulmánya

A Koncepció a fenntarthatóság elvét hangsúlyosan
kezeli. Tudja, hogy a fejlődés nem a területi terjeszkedés
szinonimája, az élhető, szerethető település kialakítása a
legfontosabb. A gazdasági szereplők látótere a
környezettudatos szemlélet felé fordul, üzleti hasznot
látva a klímatudatos magatartásban. A zöldfelületi
fejlesztésre helyezett hangsúlyok, a környezetbarát
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közlekedés fejlesztése, a környezetterhelés csökkentése a
befektetőket vonzó környezet kialakítása felé tett
lépésként fogható fel. Az energiahatékonyság a megújuló
energiahasználat előtérbe helyezésével párhuzamosan
jövőbe mutató stratégia, amely az életminőség javulását
eredményezi.

Komárom-Esztergom Megyei
INTEGRÁLT TERÜLETI
PROGRAM
Komárom-Esztergom megye
2014-2020

A Duna menti térség új minősége célkitűzés,
összhangban az Európai Unió Duna Stratégiájának
célkitűzéseivel, a Duna mentét újra a megye egyik
stratégiai jelentőségű térségévé kívánja fejleszteni. A
megye e térségben az Esztergomtól a nyugati
megyehatárig húzódó, diverzifikált, több lábon álló
társadalmi-gazdasági egységet vizionál. A zóna két
meghatározó városcsoportja, a KomáromRévkomáromAlmásfüzitő-Ács városcsoport és az Esztergom-PárkányDorog-Tát-Nyergesújfalu városcsoport közötti, nagy
szállítóforgalom bonyolítására kevésbé alkalmas Duna
menti zónában egy Dunára szerveződő, magas presztízsű
lakó- és rekreációs terület, illetve környezetbarát, kreatív
kis- és mikro-vállalkozási térség kibontakozásának
lehetőségét látja. Emellett minél nagyobb arányban ki
kell használni a meglévő ipari parkokat, tekintettel a
jelenleg is meghatározó multinacionális nagyvállatok
beszállítói igényeire, azokra a korábbi szakmakultúrákra,
melyek megfelelő alapjai lehetnek a helyi gazdaság
fejlődésének. Ebben a vízióban a tervezett határon átívelő
közlekedési kapcsolatok (komáromi híd, esztergomi
teherkomp (híd), további kompok), az Esztergom – M1
autópálya közötti kapcsolat kiépítése, az esztergomi
logisztikai integrált program, a három világörökségvárományos terület és a tervezett EUROVELO és
ráfűződő kerékpárhálózatok meghatározó tényezők.
A vidéki térségbe a városias térségbe nem tartozó
községek és a Kisalföld kisvárosai, Ács, Bábolna és
Kisbér, valamint Lábatlan város tartoznak. Ezek a
kisvárosok hozzájutnak a vidéki településeken preferált
fejlesztési forrásokhoz és a TOP városoknak dedikált
forrásaihoz is (amihez a községek nem férnek hozzá).

KOMÁROM-ESZTERGOM
MEGYE

Világörökség‐várományos területként nyilvántartott
„római limes” – az érintett települések: Ács, Almásfüzitő,
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III. KÖRNYEZETVÉDELMI
PROGRAM

Dömös, Esztergom, Komárom, Mocsa,
Neszmély, Nyergesújfalu, Pilismarót, Tokod.

Naszály,

3. Program

Az
egészségkárosító
építőanyagok
eltávolítása
vonatkozásában elsősorban érintett települések:
Tatabánya, Nyergesújfalu, Oroszlány, Esztergom,
Dorog, Tata és Komárom.
A célok megvalósításában érintett megyei területek,
kistérségek, települések
1. A
bezárt
települési
rekultivációjának befejezése:

hulladéklerakó

Annavölgy, Bajót, Csolnok, Dorog/Tokodaltáró,
Kisbér, Kocs, Komárom, Lábatlan, Mocsa,
Naszály, Neszmély, Nyergesújfalu, Pilismarót,
Tardos, Tarján, Úny és Vértessomló.
2. Zajvédelmi
létesítményekkel,
vagy
forgalomtechnikai eszközökkel csökkentendő
közlekedési
zajterhelések,
az
alábbi
településeken:
- Leányvár, Dorog, Tokodaltáró, Tokod, Tát,
- Nyergesújfalu, Lábatlan, Süttő, Neszmély,
Dunaalmás
3. Csatornázás, szennyvíztisztítás és szennyvíziszap
elhelyezés mennyiségi és minőségi fejlesztése:
Nyergesújfalu
Eterniti
szennyvíztisztító kiváltása.

lakótelep

4. Ipari szennyvizek előkezelésének és tisztításának
fejlesztése:
- Nyergesújfalu, Tokod, Almásfüzitő, Bábolna
5. Iparterületi rehabilitációra, rekultivációra javasolt
területekkel rendelkező települések:
- Lábatlan,
- Nyergesújfalu
6. Lakossági tájékoztatás és tájékoztató kiadvány
készítése (nem csak a Seveso irányelv szerinti
veszélyes üzemekre):
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- SEVESO: Nyergesújfalu;
- továbbá: Lábatlan térségében
7. Településrendezési tervekben a veszélyességi
övezethatárok feltüntetése:
- Nyergesújfalu és Dunaalmás, valamint az
érintett térségek települései

5.0. Klímavédelmi jövőkép
Nyergesújfalu és Lábatlan klímastratégiája alapvetően középtávra (2021-2030) készül és jelöli ki a
célokat, de a megvalósítást jelentős mértékben elősegítheti, ha kitekintünk több időtávlatra és ennek
megfelelően több időhorizontú jövőkép meghatározására kerül sor. A több időtávot átfogó jvőképek
kidolgozása jelentős rugalmasságot biztosít a tekintetben, hogy a külső és belső környezet, a különböző
tényezők változásaihoz igazodva úgy módosítsunk a stratégiai elképzeléseken, hogy a célok elérése ne
sérüljön.
fentieknek megfelelően három szakaszra készült jövőkép. A rövid távú jövőkép az új európai uniós
fejlesztési időszak első éveit lefedve a jelenlegi önkormányzati ciklus lezárásával 2024-ig értelmezhető.
A középtávú jövőkép az EU-s klíma és energiakeretrendszerhez és a hazai stratégiai szakpolitikai
dokumentumokhoz illeszkedve 2030-ig kerül meghatározásra. A hosszú távú jövőkép az EU 2050-re
szóló stratégiai keretrendszerének (A klímasemlegesség elérése 2050-ig. Hosszú távú stratégiai terv a
virágzó, modern, versenyképes és klímasemleges Európai gazdaságért) megfelelően jelöli ki a városi
klímastratégiai irányokat.
A városi klímastratégia végrehajtására egy települési önkormányzatnak számos lehetősége kínálkozik,
mindenképp szűkíti azonban mozgásterét az eszközrendszerének és hatáskörének korlátozottsága. A
meghatározó jogi alap a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól. A törvény
számos feladatot határoz meg a települési önkormányzatok számára:
„A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatok különösen:
1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való
gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és
tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása
és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása,
rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
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7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház,
előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi
közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
• 8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás
állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a
hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény
rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.”
Fenti feladatköröket elemezve elmondhatjuk, hogy jelentős részben közvetlen, vagy közvetett módon
kapcsolódnak a klímavédelem kérdésköréhez. A klímastratégiai célokat azonban nemcsak a dedikált
stratégián keresztül lehet és kívánatos elérni, hanem az összes települési alapfeladat és fejlesztési
terület megvalósításán keresztül (mainstreaming). Fontos kiemelnünk az önkormányzat, mint
jogalkotó entitás szerepét, hiszen a fenti közfeladatok jelentős részében közvetlen rendeletalkotó
szerepe van. Ahol pedig az önkormányzatnak nincsen közvetlen hatásköre, beavatkozási lehetősége,
ott is jelentős kezdeményező szerepet klímacélú együttműködések kezdeményezésével.
Az önkormányztatok jogi lehetőségei jellemzően nem azokon a területeken a legnagyobbak, ahol a
klímaváltozás legnagyobb mértékben befolyásolható (pl. épületenergetika, kivéve az önkormányzati
tulajdonú épületek esetében) vagy, ahol a legkomolyabb negatív hatások várhatók (pl. mezőgazdaság,
természetvédelem). Szélesebbek a jogköreik a településrendezés, a városüzemeltetés, várostervezés,
városi infrastruktúra, katasztrófavédelem, vízügy, helyi közlekedés, helyi gazdaság és idegenforgalom
területén.
A KTSZ módszertana szerint az OECD a városirányítás alábbi négy lehetőségét sorolja fel a városi
klímapolitika alakítása terén:
•
•
•
•

Az önkormányzat, mint fogyasztó – pl. önkormányzati intézmények energia- és klímatudatos
üzemeltetése, környezetbarát közösségi közlekedés kialakítása.
Az önkormányzat, mint közvetítő – elősegítheti magán és közösségi partnerek között az
együttműködést klímabarát beruházások érdekében.
Az önkormányzat, mint szolgáltató – a települési szolgáltatások anyagi és infrastrukturális
eszközein keresztül, mint tulajdonos, vagy mint megrendelő pl. a hulladékgazdálkodásban,
zöldfelületek alakításában, energiaellátásban, közlekedésben, vízellátásban.
Az önkormányzat, mint szabályozó – rendelkezéseket hozhat az üvegházgáz kibocsátás
csökkentése, illetve alkalmazkodást segítő intézkedések, beruházások érdekében
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A fenti módszertani elemek alapján Nyergesújfalu-Lábatlan klímavédelmi jövőképe és
célrendszere is a fent meghatározott lehetőségek és szerepkörök figyelembevételével készült el.
Ennek során külön hangsúlyt fektettünk a városok speciális adottságaira és térszerkezeti
elhelyezkedésére, valamint társadalmi és gazdasági struktúrájából fakadó jellemzőire.
A települések klímavédelmi mottója:

Nyergesújfalu és Lábatlan településegyüttese ipari tradícióira építve, a helyi
klímapartnerséget megerősítve, klímasemleges területgazdálkodási, üzemeltetési
rendszereket, fenntartható vízgazdálkodási rendszert kialakítva, a zöldterületeket
növelve hatékonyan küzd meg az éghajlatváltozás negatív következményeivel úgy,
hogy az ipar, a szolgáltatási szektor energetikai és termelési folyamataihoz, valamint
lakossági ingatlananállományhoz kapcsolódó ÜHG kibocsátásokat jelentősen csökkenti
az energiahatékonyság növelésével és megújuló energiák széleskörű hasznosításának
fejlesztésével.

5.1.

Rövid távú jövőkép

Az EU finanszírozási ciklus első éveihez és az önkormányzati ciklushoz illeszkedő idősíkon
leginkább a jelenleg beazonosítható hazai és EU-s támogatási konstrukciók által ösztönzött
mitigációs, szemléletformálási és alkalmazkodási fejlesztésekben gondolkozhatunk. Mivel az
EU következő hétéves programozási időszaka 2021-ben indul, az n+3-asszabály miatt tízéves
periódussal tervezhetünk, ebből a 2024-ig megvalósítható célokra fókuszálunk a rövid távú
jövőképben.
A rövid távú jövőképet meghatározó elvek:
•
•
•
•

Motiváló erejű, kisebb részcélokat megvalósító zöld projektek, szemléletformálási
akciók gyors megvalósítása
Mitigációs célok és adaptációs képesség megalapozása a rendelkezésre álló forrásokkal
Távlati célok elérését segítő rendszerfejlesztések elindítása
Széleskörű klímapartnerség kialakítása és fenntartása

Ezek alapján már rövid távon is jelentős eredmények érhetőek el (például közintézmények
energetikai fejlesztése, gazdasági energiaintenzitás és hatékonyság növelése, fenntarthatóbb
termelési és gazdaságszerkezeti struktúra kialakítása, hőhullámok elleni védekezés, városi
zöldfelület telepítés, fenntartható vízgazdálkodás megtervezése, elektromos és
mikroközlekedési eszközök beszerzésének ösztönzése). A települések eredményesen
szerepelnek a klímavédelmet is támogató uniós és egyéb nemzetközi pályázatokon, az
önkormányzati többsége energetikai felújításra kerül, a megújuló energiák a közintézményi
102

energiafogyasztásából legalább 20%-os arányban részesülnek. A helyi önkormányzati és civil
klímavédelmi kezdeményezések, akciók száma eléri évente 3-4 alkalmat és a 10%-os lakossági
elérést. Elkezdődik a lakossági ingatlanok energiahatékonysági és megújuló energiát használó
fejlesztése.

5.2.

Közép távú jövőkép

2030-ig a helyi klímavédelmi alkalmazkodási intézkedések körében létrejönnek a környezeti
információ szolgáltatási, előrejelzési, térinformatikai alapú területgazdálkodási, üzemeltetési
rendszerek. Nő a városi zöldfelületek aránya, a fenntartható, vízmegtartáson alapú
vízgazdálkodás rendszere kiépül, a közösségi közlekedésben alacsony kibocsátású járművek
szolgálják az lakosokat, az önkormányzati közintézményi épületek 100%-a komplex
energetikai felújításra kerül, a megújuló energiák közintézményi hasznosítása 50% feletti
arányt ér el. Felnő az a generáció, amelynek a fenntarthatóság, klímavédelem alapvetően
meghatározza a viselkedés és magatartás jellemzőit. Ennek köszönhetően a lakosság jelentős
része tisztában lesz az alapvető éghajlatvédelmi intézkedések fontosságával és az adaptációs és
mitigációs célokkal, amely segíti a fent vázolt nagyobb szabású projektek, átfogóbb
klímavédelmi intézkedések megvalósítását is.

5.3.

Hosszú távú jövőkép

A hosszú távú jövőképének meghatározó eleme a Green New Deal, ami a 2050-re szóló
szakpolitikai keret. Ennek célja, hogy 2050-re Európa karbonsemlegessé váljon. A fenntartható,
zéró kibocsátású gazdaságra való áttérés jelentős költségekkel jár majd, ezért az Európai
Bizottság 1000 milliárd EUR értékű beruházáscsomagot tervez. A tíz évre szóló, köz- és
magánalapokból finanszírozandó beruházások az ún. európai zöld megállapodás (Green Deal)
részét képezik. Ez a gazdasági, a közlekedési és az energiaszektor ambiciózus újragondolását
célozza annak érdekében, hogy Európa iránymutató szerepet töltsön be a globális felmelegedés
elleni küzdelemben.
E keretrendszerhez illeszkedve a két településen megvalósul a jelenlegi gazdasági szereplőkkel
széleskörű együttműködésben egy technológiaváltás az alacsony, vagy nulla közeli
kibocsátású, nagyobb hozzáadott értéket előállító termékeken és szolgáltatásokon alapuló
gazdasági környezet megteremtés érdekében. Mind a személyszállításban mind a
teherszállításban döntő mértékben megújuló energiával működő közösségi közlekedési,
autómegosztó szolgáltatások és mikromibilitási rendszerek szolgálják ki az igényeket. A
megújuló energiák közintézményi hasznosítása 100%-os, a város közintézményi
épületállományának 100%-a energetikailag felújított, alacsony energiafogyasztású. Az ipari és
szolgáltatási ágazati eredetű energetikai kibocsátás teljes mértékben megújuló energiából
fedezett.
A lakóingatlanok, kertes házak jelentős része, mintegy 20%-a megfelel a passzív ház
követelményeknek, 5%-a ún. autonóm, aktív házként működik, azaz több energiát állít elő, mint
amit felhasznál. Elterjedt a helyi, természetes építőanyagok használata, a klímabarát

103

megoldások (zöldtetők, csapadékáteresztő burkolatok, esőkertek, passzív árnyékolás). Elterjedt
a hulladékmentes háztartási mozgalom, a háztartások harmada felel meg e kritériumoknak. A
lakosság készségszinten ismeri az alkalmazkodóképességhez szükséges gyakorlati védekezési
ismereteket (pl. viharkárok, hőhullámok, villámárvizek), ill. azokat megelőző intézkedéseket
tesz. A helyi vállalatok alapműködésének, stratégiájának és társadalmi felelősségvállalási
programjának alapvető eleme a fenntarthatóság, a körkörös gazdasági termelési rendszerek és
zéró kibocsátású technológiák alkalmazása.

6.0. Klímastratégiai célrendszer
6.1.

Dekarbonizációs és mitigációs célkitűzések

A fejezetben bemutatott számszerű mitigációs célok a mitigációs helyzetelemzésben található
kibocsátási leltár összeállítása során alkalmazott számítási módszertanon alapulnak. Ebből
következik, hogy azok teljesülése nyomonkövetése, kiértékelése is csak ugyanezen
módszertan bázisán lehetséges. A nemzeti szintű és a megyei klímaváltozási stratégiában célul
tűzött kibocsátáscsökkentési célok alapján Nyergesújfalu és Lábatlan a következő közép és
hosszútávon az alább részlezetett üvegházhatású gáz kibocsátás mérséklési célokat tűzi ki.
Fontos az országos szintű és a megyei célokhoz való viszonyulás, amelyet a Nemzeti
Éghajlatváltozási Stratégia Hazai Dekarbonizációs Útiterve és a megyei klímastratégia határoz
meg. A NÉS-2 1990-hez képest 2030-ra a maximum pálya alapján 29%-os, míg a minimum
pálya alapján 64%-os csökkenés várható, 2050-re pedig a csökkenés 34% (maximum pálya) és
85% (minimum pálya) lehet. A Nemzeti Energia- és Klímatervben rögzített cél a 2018
májusában elfogadásra került az erőfeszítés-megosztási rendeleten (ESR) alapul, amely a
tagállamok számára nemzeti kibocsátáscsökkentési célértékeket határoz meg a 2021 és 2030
közötti időszakra nézve a 2005-ös évhez, mint bázisévhez viszonyítva. A rendelet értelmében
2021–2030 között, azaz az ESR időszaka alatt Magyarország csökkentési célértéke 7%. 2050re az EU teljes gazdaságának üvegházhatású gázkibocsátása az 1990. évi szinthez képest 80%kal kell, hogy csökkenjen.
Komárom-Esztergom megye dekarbonizációs célja, hogy 2030-ig 8,7%-kal, 2050-re 20,8%-kal
csökkentse a kibocsátást az ÜHG leltárban szereplő adatokhoz képest. Látható mind a
nemzeti, mind a megyei stratégiában, hogy óvatos kibocsátáscsökkentési célok lettek 2030-ra
és 2050-re kitűzve. Mivel az ismert okok miatt a fajlagos, egy főre eső kibocsátás majdnem
nagyságrenddel nagyobb az országosnál és a megyei átlagnál, ezért ambiciózusabb célokat
érdemes meghatározni, melynek javasolt főösszeg értékei 15% 2030-ra, 50% 2050-re.
1. táblázat Nyergesújfalu és Lábatlan településegyüttes számszerű mitigációs
célkitűzése
Bázisév (2019)
2030
2050
kibocsátott ÜHG mennyisége (t/év CO2 egyenérték)
375 417,2
312 383,76
187 708,6
csökkenés mértéke bázisévhez képest (%)
0
15
50
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Forrás: saját szerkesztés
A fenti vállalásokból mértékét és időbeni megvalósítását tekintve is differenciáltan tudják
kivenni a részüket az egyes ágazatok, illetve társadalmi, gazdasági, intézményi csoportok. A
tradicionális ipari környezet és a nagyipari, szolgáltatói szektor kibocsátási dominanciája
következtében érdemi volumenű csökkenés csakis a vállalati szférával való
együttműködésben, a vállalatok érdemi szerepvállalásával lehet elérni.
Magyarországon a 176 kvótakereskedelemre kötelezett vállalkozás körében 2018-ban 22,3
millió tonna volt az ÜHG kibocsátás volumene. Az éves kibocsátási jelentések alapján a
legnagyobb kibocsátók a tevékenységük során tüzelőanyagot égető üzemek (1. tevékenységi
kategória az emisszió-kereskedelmi rendszerben), hozzájuk kötődik a CO2 kibocsátás 60
százaléka. Ezek Nyergesújfalun és Lábatlanon nincsenek jelen.
Rajtuk kívül jelentős kibocsátóknak számítanak még a vegyipari cégek, a légitársaságok, a
papírgyártók, a cement- és mészgyárak, a vas-és acélkohók, valamint a kokszgyártás, az
ásványi gyapot, a kerámia- és üvegiparban tevékenykedő vállalatok. Az érintett vállalkozások
számára tehát elkerülhetetlen a hatékonyság növelése, a megújulók bevezetése, az
energiahatékonyság fokozása és a technológiaváltás. Ennek azonban komoly finanszírozási
költsége van. Az ehhez szükséges források különböző Európai Uniós támogatási rendszereken
keresztül, vagy például az EIB Innovációs Alapja révén - részben - előteremthetők. Az az
ismeretanyag, amely e források megszerzését segíti, mindenképpen komoly előny és egyben
lehetőség is az érintett vállalatok számára.
A nagyipari kibocsátási determinációk természetesen nem jelentik azt, hogy a lakossági
kibocsátás, vagy a közlekedési vagy hulladékszektor ÜHG emissziójának csökkentésére ne
lenne mód, lehetőség. A jelenlegi évtizedben, 2030-ig leginkább a megújuló energiaforrásokat,
elsősorban a napenergiát felhasználó épületenergetikai korszerűsítésektől várható az
üvegházhatású gázok érdemi csökkenése. A lakosság épületenergetikai beruházásai
volumenüket tekintve eddig korlátozottak voltak, így jelentős megtakarítási potenciált
jelentenek. A támogatások bővülésével, olcsó hiteltermékekkel kombinálva áttörés várható
ezen a piacon a nemzeti támogatási rendszerek segítségével.
A másik két területen a prevenció, azaz az egyéni motorizált közlekedés volumenének a
csökkentése és hullékok keletkezésének megelőzése rejthet jelentős és 2030-ig könnyen
érvényesíthető célokat. A közlekedés esetén a közlekedési mód váltás, az alternatív
hajtásláncok elterjesztése, a közösségi megosztó szolgáltatások alkalmazása hozhatja a várt
eredményeket. Kisebb megtakarítás elérhető a hulladékszektorban is, elsősorban a települési
szilárdhulladék mennyiségének csökkentésével, amellyel a környezetszennyezés, terhelés is
érdemben csökkenthető. Az egyszer használatos műanyag csomagolások csökkentésével, az
éllemiszerhulladék csökkentésével érhetők el a kitűzött célok.
A fentiek alapján a települési az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozóan a
településegyeüttes az alábbi átfogó célokat és részcélokat tűzi ki.
2. táblázat Nyergesújfalu és Lábatlan mitigációs célrendszere
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Települési mitigációs célok
és részcéljaik

Bázisidőszak
(átfogó
céloknál
összesített)
t CO2
ME
A
települési 370145,65
energiafelhasználás és ipari
folyamatok
ÜHG
kibocsátásának
csökkentése
M-1
Lakossági
energia
eredetű
(villany+gáz) ÜHG 14 869,86
kibocsátás
csökkentése
M-2 ETS kibocsátók
és egyéb ipari és
szolgáltatási
szereplők
191316,79
energiafelhasználás
alapú
kibocsátásának
csökkentése
M-3 ETS kibocsátók
és egyéb ipari és
szolgáltatási
szereplők termelési 163959
folyamat
alapú
kibocsátásának
csökkentése
MK Közlekedési eredetű
ÜHG
kibocsátás 9354,02
csökkentése
M-4 A településre
eső állami utak
forgalmából
az
egyéni
9208,63
közlekedésre eső
ÜHG
kibocsátás
csökkentése
MH Hulladék eredetű ÜHG
2487,68
kibocsátás csökkentése
M-5
Lerakott
1699,1
települési
szilárd

2030
t CO2

2050
t CO2

Kibocsátás
csökkentés
%-a, 2030

Kibocsátás
csökkentés
%-a, 2050

314623,8

185072,82 15

50

12639,38

7434,93

15

50

162619,27 95658,39

15

50

139365,15 81979,5

15

50

7950,91

4677,01

15

50

7827,33

4604,31

15

50

15

50

15

50

2114,52
1444,23
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1243,84
849,55

hulladék
csökkentése

6.2.

Adaptációs célkitűzések

A Nyergesújfalu-Lábatlan településegyüttesi klímastratégia adaptációs célrendszerének
elemeit és struktúráját a helyzetelemzésben bemutatott 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 minősített nyergesújfalu és Lábatlan helyi
értékeire vonatkozó ún. specifikus adaptációs célok képezik.
Az általános adaptációs célok kijelölése a problémafa alapján történt. Nyergesújfalu-Lábatlan
településegyüttesi klímastratégiaja a következő átfogó adaptációs célt határozza meg: „A
sérülékeny hatásviselő ágazatok, különös tekintettel a veszélyes üzemű ipari és szolgáltató
vállalatokra, és sérülékeny lakossági csoportok klímaváltozási hatásokkal szembeni
alkalmazkodó-képességének erősítése”.
Az átfogó cél alapján a következő általános adaptációs célkitűzéseket tűzzük ki a 2030-ig tartó
időszakra.
AÁ-1 CÉLKITŰZÉS: A klímaváltozás egészségügyi kockázatainak mérséklése településtervezési,
rendezési eszközökkel, valamint a humán ágazatok felkészültségének, kapacitásainak
fejlesztésével, különös tekintettel a szociális, idősellátó, gyermekvédelmi és egészségügyi
alapellátó rendszer célirányos fejlesztésével
A klímaváltozás által előidézett fokozódó közegészségügyi kockázatok mindenekelőtt a nyári
hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának várható növekedésére, a növekvő szélsőséges
időjárási eseményekre, a melegedés miatt megjelenő invazív fajok, ágensek által közvetített
új betegségekre vezethetők vissza. a két város sérülékenysége a magas adaptációs képesség,
a kedvezőbb demográfiai mutatók (átlagos eltartottsági ráta, öregedési ráta, kedvezőbb
deprivációs index stb.) miatt országos összehasonlításban mérsékelt, ugyanakkor az időse,
krónikus betegek várható halálozási többlete így is jelentős. Fentiekből következően több
fejlesztési irányt is azonosíthatunk, az egyik a település mikroklímájának kedvezőbbé tétele a
zöldfelületek és vízfelületek bővítésével és minőségi fejlesztésével, az ezt célzó
településfejlesztési és településrendezési gyakorlat kialakításával, másrészt a megelőzésben
döntő jelentőségű egészségügyi és szociális intézményrendszer felkészítése a veszélyeztetett
lakosságcsoportok kezelésére a hőhullámok idején.
AÁ-2 CÉLKITŰZÉS: A veszélyes üzemű, illetve nagyvolumenű termelést végző nagyvállalatok,
szolgáltatók üzemi infrastruktúrája és termelési folyamatai alkalmazkodó képességének
fejlesztése
Ugyan viszonylag magas adaptációs képesség jellemezi a vállalati szektor egy részét, de a
klímatudatosság és különösen az alkalmazkodóképesség területén érdemi előrelépésre van
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szükség. A villámárvíz, árvíz, épületkár és hőhullám veszély, sekély földmozgások jelentően
veszélyeztetik a termelést és esetleges havária bekövetkezte esetén a települések, sőt a
távolabbi térségek lakosságának egészségügyi és a természeti környezetének állapotát is,
ezért e területen korai előrejelző, monitorozó, és okos infrastruktúra fejlesztésekre van
szükség.
AÁ-3 CÉLKITŰZÉS: A kulturális örökség részét képező országos és helyi védettségű
közterületek, műemlék épületek, építmények szakszerű állagmegóvásának, szükség szerinti
felújításának, rendszeres karbantartásának következtében az ezek klímaváltozási és
környezetszennyezési okokra visszavezethető károsodása ne emelkedjen, lehetőség szerint
csökkenjen
A klímaváltozás egyre gyakoribbá váló kísérő jelenségei a szélsőséges időjárási események,
úgymint a hirtelen lezúduló nagymennyiségű csapadékkal járó záporok, zivatarok, viharok,
tornádok, jégesők, hirtelen hőmérséklet változások, amelyek amellett, hogy károsítják a
vonalas infrastruktúrát, közműveket, komoly károkat okozhatnak az ingatlanállományban is.
Figyelembe véve, hogy a regionális klímamodellek alapján a szélsőséges időjárási helyzetek
gyakoriságaa valószínűleg növekedni fog, fel kell készülni ezekre a helyzetekre. Bár a két
települést az országos átlagnál kevésbé érintik az éghajlati szélsőségek (30 mm-et meghaladó
csapadékhozamú napok számának növekedése, hirtelen hőmérsékleteséssel érintett napok
számának növekedése, 85 km/h-t elérő széllökésekkel érintett napok számának növekedése)
növekedése, de a jelentős épített kulturális örökség megőrzése indokolja önálló célkitűzés
megfogalmazását.
Elsősorban a nagycsapadékkal, orkán erejű széllökésekkel kísért viharkárok, villámárvízek,
erózió, földcsuszamlások, adott helyeken a belvizek okozhatnak gondokat, állagromlást,
szélsőséges esetben a műemlék pusztulását. A rossz állapotban lévő műemlékek esetén a
hőhullámok okozta hőtágulás, a hirtelen hőmérsékletváltozás is hozzájárulhat a műszaki
állapot romlásához. A környezetszennyezés is komoly mértékben hozzájárul a rosszabb
műszaki állapotban lévő műemlékek felgyorsuló pusztulásához. A felkészülés leghatékonyabb
módja az építmények műszaki állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, a szükséges
karbantartások tervezése és optimális időben való elvégzése, szükség esetén a komplex
felújítások megvalósítása. Hangsúlyozni kell, hogy e feladatok nem csak az önkormányzatra,
hanem a közüzemi szolgáltatókra, közintézményekre, vállalkozásokra egyaránt vonatkoznak.
Figyelembe véve az állami tulajdon számottevő arányát alapvető az együttműködés a
kormányzati felelős hatóságokkal és szervezetekkel.
AÁ-4 CÉLKITŰZÉS: A villámárvizes, árvizes helyzetek kezelése érdekében a fenntartható
vízgazdálkodás, vízmegtartás fejlesztése amely megteremti az érintett ágazatok (települési
önkormányzat, mezőgazdasági termelők, erdészet, vállalatok, lakosság) együttműködését,
korszerűsíti a közterületi csapadékvíz kezelés infrastruktúráját, és ösztönözi a lakosságot a
csapadékvíz helyben történő hasznosítására
A hirtelen lezúduló csapadékvíz a nagy reliefű domborzattal rendelkező helyeken, így
Nyergesújfalun és Lábatlanon is kiemelt veszélyforrás, de egyben lehetőség is. A változó klíma
egyik jellegzetessége az aszályos periodusok váltakozása heves csapadékeseményekkel, ami a
víz, mint erőforrás szerepét értékeli fel, és a vízzel való gazdálkodás jelentőségét erősíti. A
villámárvizes helyzetek kezelése magasabb szintű együttműködést, a konvencionális műszaki
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szemlélet átalakítását és lakosság attitűdváltását igényli. A külterületek művelését végző
erdészeti, mezőgazdasági szereplőknek a megelőzésre kell koncentrálnia: adekvát
területhasználattal (erdősítés, folyamatos növényi borítás biztosítása, szintvonalas művelés,
teraszos művelés) a megfelelő vízrendezési létesítmények (vízelvezető árkok, eséscsökkentő
műtárgyak, hordalékfogó) segítségével az erózió hatása jelentősen csökkenthető. A csapadék
felszíni mozgását akadályozó erdősávok kialakítása, vízmosáskötések, záportározók létesítése,
a kisvízfolyások, patakok mederrendezése, a völgyoldalak rendezése, erózió elleni védelme a
völgyfenéki területek vízrendezése mind szükséges teendő. Kiemelt jelentőségű, hogy ne
műszaki szempontból kezeljük a kérdést, hanem a fenntarthatósági szempont legyen a vezérlő
elv.
Hasonlón fontos a belterületi csapadékvíz menedzselésének progresszív, klímaszempontokat
előtérbe helyező kialakítása. A belterületi közterületi csapadékvízgyűjtés, tárolás
kiterjesztésével, közterületi záportározók, bioárkok, esőkertek létesítésével, a családi házak
kertjeinek hasonló szemléletű átalakításával, kiegészítve a szürkevíz hasznosítással nemcsak a
villámárvizes helyzeteket kezelhetjük fenntartható módon, de kedvezőbbé tesszük a
mikroklímát, csökkentjük a környezetszennyezést, a keletkező szennyvíz mennyiségét is.
Fenti erőfeszítések hozzájárulnak az árvízi, esetlegesen a belvízi veszélyek érdemi
csökkentéséhez is.
AÁ-5 CÉLKITŰZÉS: Fenntartható településfejlesztés, területhasználat megvalósítása, kompakt
városi szerkezet megőrzése és városökológiai szempontokat integráló települési arculat
kialakítása
A városi hősziget hatások csökkentése, a táj túlhasználat megakadályozása, a barnamezős
területek összehangolt fejlesztése, az okszerű, takarékos belterület használat érdekében az
ökológiai, fenntarthatósági szempontok fokozott érvényesítésére van szükség. Az extenzív
iparágak jelenléte (bányászat, nyersanyag-feldolgozás, alapanyaggyártás) is igényli, hogy a
fejlesztések vonatkozásában a fenntarthatóságot előtérbe helyező területhasználat valósuljon
meg, ill. az zöldmezős beruházások megvalósítása, a művelés alól való kivonása csak az
externáliák teljes körű figyelembe vételével történhessen.

3.1.

Szemléletformálási, klímatudatossági célkitűzések

Átfogó szemléletformálási célként a következőket fogalmazzuk meg meg: „A klímaváltozás
mérséklését és az alkalmazkodást szolgáló ismeretek és cselekvési lehetőségek mind a
lakossági, mind a vállalati célcsoportban általánosan ismertek és használtak, a fogyasztói
magatartásmintákat és a vállalati stratégiákat meghatározó egyik fő alapelvvé lesznek”.
Fontos hozzáteni, hogy a klímastratégiában rögzített célok és intézkedések szinte kivétel
nélkül magukban foglalnak szemléletformálási elemet is, még akkor is, ha azok elsődlegesen
infrastrukturális beruházásra irányulnak. Ebből következően az alábbi célok nem különíthetők
el élesen a mitigációs és adaptációs céloktól, inkább azok kiegészítőinek, az ott
megfogalmazott fejlesztési irányok megvalósítását szolgáló fő beavatkozási irányoknak
tekinthetők.
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SZ-1 CÉLKITŰZÉS: A település fő aktorainak, így a lakosságnak, a vállalatoknak, az
intézményeknek a klímaváltozással kapcsolatos, főként gyakorlati ismeretei bővüljenek,
különös tekintettel az egyes egyéni és válllati klímavédelmi célú beruházások megtérülésére,
az ökoszisztéma szolgáltatások gazdasági és társadalmi jelentőségére
A város klímaváltozás mérsékléséhez és alkalmazkodáshoz való hozzájárulásának
eredményességében kulcsszerep jut ugyan minden fő stakeholdernek, de a gadasági szereplők
jelentősége a településegyüttesben kitüntetett. Az egyes szereplők fogyasztási, beruházási,
fejlesztési döntései, magatartása alapvetően befolyásolják az üvegházhatású gázok
kibocsátását. Hasonlóan a mitigációs területhez a várható változásokhoz való
alkalmazkodásban, az adaptációs képesség fejlesztésében is minden kulcsszereplőnek
tennivalója van, beleértve az egészség megőrzését szolgáló lépéseket, hogy az ingó és ingatlan
vagyon védelmét, a jövedelemtermelő képesség és életminőség legkülönbözőbb
összetevőinek a megóvását. A szemléletformálás hatással bír az érintett szervezetek
döntéshozói és munkavállalói körében és ezáltal növeli az érintettek motivációját életvitelük,
fogyasztási, beruházási szokásaik klímabarát átalakítása iránt.
SZ-2 CÉLKITŰZÉS: A klímaváltozással kapcsolatos kihívásokkal való eredményes és hatékony
megküzdés érdekében közösségi fejlesztési módszereket alkalmazó települési/térségi
ágazatközi együttműködési struktúrákat és platformokat kell kialakítani és fenntartani,
beleértve a fő települési aktorokat, megyei és kormányzati szereplőket
A klímaváltozás mérséklése, az ahhoz való sikeres alkalmazkodás csak a közösségi tervezési
módszereken alapuló érdekközösség létrehozásával, az egyes fő aktorok összefogással érhető
el. Önmagában a települési önkormányzat, vagy bármely más szervezet csak korlátozottan
képes az adott felmerülő klímaprobléma megoldására, kezelésére. A fő stakeholderek között
kialakítandó együttműködési formák, struktúrák, módszerek lehetővé teszik az emberi és
anyagi erőforrások bevonását, optimalizációját, a klímastratégiában megfogalmazott célok
megvalósítását, fenntartható módon működő település hosszútávú sikerességét.
SZ-S: ETS kibocsátók direkt támogatása a mitigációs és adaptációs vállalati szemléletformálási
programjaikban, beruházási döntéseikben
Az ipar, a szolgáltatások a döntő ÜHG kibocsátók a két városban. Szemléletformálással, a
beruházási döntések evidencia alapú támogatásával nem egyszerűen az energiafogyasztás és
gyártási folyamatok ÜHG csökkentése a cél, hanem az, hogy a csökkenést az ETS vállalatok
teljes vállalati ökoszisztémájuk átalakításával, energiafogyasztásuk racionalizálásával,
energiahatékonyságuk növelésével, a megújuló energiák fokozott használatával érjék el
(körkörös gazdasági elvek alkalmazása).
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1.

ábra Nyergesújfalu-Lábatlan klímastratégiájának célrendszere

Nyergesújfalu és Lábatlan településegyüttese ipari tradícióira építve, a helyi
klímapartnerséget megerősítve, klímasemleges területgazdálkodási, üzemeltetési
rendszereket, fenntartható vízgazdálkodási rendszert kialakítva, a zöldterületeket
növelve hatékonyan küzd meg az éghajlatváltozás negatív következményeivel úgy, hogy
az ipar, a szolgáltatási szektor energetikai és termelési folyamataihoz, valamint
lakossági ingatlananállományhoz kapcsolódó ÜHG kibocsátásokat jelentősen csökkenti
az energiahatékonyság növelésével és megújuló energiák széleskörű hasznosításának
fejlesztésével.
Átfogó mitigációs cél:
A település ÜHG
kibocsátása 15%-kal
csökken 2030-ra
Specifikus célok:

Átfogó adaptációs cél: A sérülékeny
hatásviselő ágazatok, különös tekintettel a
veszélyes üzemű ipari és szolgáltató
vállalatokra, és sérülékeny lakossági
csoportok klímaváltozási hatásokkal
szembeni alkalmazkodó-képességének
erősítése

ME A települési
energiafelhasználás és ipari
folyamatok ÜHG
kibocsátásának csökkentése

Specifikus célok: Aá-1: A
klímaváltozás egészségügyi
kockázatainak mérséklése

M-1 Lakossági energia
eredetű (villany+gáz)
ÜHG kibocsátás
csökkentése

Aá-2: A veszélyes üzemű, illetve
nagyvolumenű termelést végző
nagyvállalatok, szolgáltatók üzemi
infrastruktúrája és termelési folyamatai
alkalmazkodó képességének fejlesztése

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

Aá-3 A kulturális örökség részét képező
országos és helyi védettségű
közterületek, műemlék épületek,
építmények szakszerű
állagmegóvásának, szükség szerinti
felújításaa
Aá-4: A villámárvizes, árvizes helyzetek
kezelése érdekében a fenntartható
vízgazdálkodás, vízmegtartás fejlesztése

Aá5- : Fenntartható településfejlesztés,
területhasználat megvalósítása, kompakt
városi szerkezet megőrzése és
városökológiai szempontokat integráló
települési arculat kialakítása

M-5 Lerakott települési
szilárd hulladék
csökkentése
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Átfogó szemléletformálási cél: A
klímaváltozás mérséklését és az
alkalmazkodást szolgáló
ismeretek és cselekvési
lehetőségek mind a lakossági,
mind a vállalati célcsoportban
általánosan ismertek és
használtak, a fogyasztói
magatartásmintákat és a
vállalati stratégiákat
meghatározó egyik fő alapelvvé
lesznek
SZ-1 A település fő aktorainak, így
a lakosságnak, a vállalatoknak, az
intézményeknek a klímaváltozással
kapcsolatos, főként gyakorlati
ismeretei bővüljenek, különös
tekintettel az egyes egyéni és
válllati klímavédelmi célú
beruházások megtérülésére, az
ökoszisztéma szolgáltatások
gazdasági és társadalmi
jelentőségére
SZ-2 A klímaváltozással
kapcsolatos kihívásokkal való
eredményes és hatékony
megküzdés érdekében közösségi
fejlesztési módszereket
alkalmazó települési/térségi
ágazatközi együttműködési
struktúrák és platformok
fejlesztése

SZ-S: ETS kibocsátók direkt
támogatása a mitigációs és
adaptációs vállalati
szemléletformálási
programjaikban, beruházási
döntéseikben

7.0. Klímastratégia intézkedések
A klímastratégia helyzetelemzése és célrendszere, valamint az önkormányzati szakértők
megkérdezése alapján a következő intézkedések kerültek kialakításra az alábbi bontásban:
•
•
•

Migitációs intézkedések
Adaptációs intézkedések
Szemléletformálási intézkedések

7.1.

Mitigációs intézkedések

ETS rendszerbe tartozó nagyvállalatok és M1
további jelentős kibocsátó ipari és szolgáltató
cégek
épületenergetika,
telephelyi
korszerűsítése,
energiahatékonysági,
megújulóenergia-felhasználásának növelése
Az ETS nagyvállalatok és a helyi kibocsátásban döntő szerepet játszó energetikai
korszerűsítésének előkészítése, illetve a források függvényében megvalósítása történik az
intézkedés keretében, beleértve a födém és homlokzati szigetelést, a nyílászárók cseréjét, a
fűtés-hűtési, világítási stb. szempontú gépészeti korszerűsítését foglalja magába. A
felsoroltakon túl az intézkedés kiterjed a gyártástechnológia átalakítására, az
energiahatékonyság növelésére, a megújuló energia technológiák kiterjesztésére, az elmúlt
években elvégzett ilyen jellegű beruházások tapasztalataira építve. A fejlesztések
megvalósítása során fokozott figyelmet célszerű fordítani a napelemek (PV), napkollektorok
és a geotermikus energia alkalmazására. Cégirányítási, termelési folyamatainak,
technológiáinak átvilágítása, energetikai felmérés és megújuló potenciál felmérése.
Épületek, ingatlanok újra funkcionálása és renovációja, energetikai és megújuló energiás
projektek realizálásával Gépjármű eszközpark zöldítése, mild hibrid, plug-in hibrid és
elektromos hajtásláncok.
Kapcsolódás a
klímastratégia
célkitűzéseihez:

települési

Mitigációs célkitűzés kódja

Adaptációs célkitűzés kódja

M1

Szemléletformálási célkitűzés
kódja: SZ-S

Határidő/időtáv:

2030

Felelős:

Vállalatok

Célcsoport

Vállalati menedzsment, munkavállalók

Finanszírozási igény

10-15 Mrd Ft

Lehetséges forrás

VINOP, EBRD, Európai Zöld Megállapodás
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ETS rendszerbe tartozó nagyvállalatok és M2
további jelentős kibocsátó ipari és szolgáltató
cégek gyártástechnológiájához, szolgáltatási
folyamataihoz
kapcsolódó
technológiai
korszerűsítés az ÜHG csökkentés érdekében
A vállalkozások gyártási, szolgáltatási folyamatokhoz kapcsolódó technológiai korszerűsítési
beruházásai, Ipar 4.0 alkalmazásainak, körkörös gazdasági eljárásainak támogatása
tartoznak ide. Termék- és szolgáltatásfejlesztés átalakítása.
Kapcsolódás a
klímastratégia
célkitűzéseihez:

települési

Mitigációs célkitűzés kódja

Adaptációs célkitűzés kódja

M1

Szemléletformálási célkitűzés
kódja: SZ-S

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Vállalatok

Célcsoport

Vállalati menedzsment, munkavállalók

Finanszírozási igény

5 milliárd Ft

Lehetséges forrás

VINOP, EBRD, Európai Zöld Megállapodás

Lakossági
energetikai
fejlesztések M3
támogatása, beleértve az épületenergetikai
fejlesztéseket és háztartási gépek cseréjére
vonatkozó támogatásokat
Az intézkedés a lakosság épületeinek, elsősorban családi házainak energetikai
korszerűsítésének támogatását (hőszigetelését, nyílászáró cseréjét, gépészeti
korszerűsítését), illetve megújulóenergia-felhasználásuk bővítését foglalja magában. A
megújuló energiát használó fejlesztések megvalósítása során fokozott figyelmet célszerű
fordítani a napenergia és a földhő alkalmazására, továbbá a lehetőségekről lakossági
tájékoztató anyagok összeállítására. Az épületenergetikai fejlesztéseket ki kell hogy
egészítse az energiatakarékos háztartási eszközök, nagygépek beszerzése, a világítás
korszerűsítése, víztakarékos megoldások alkalmazása.
Kapcsolódás a
klímastratégia
célkitűzéseihez:

települési

Mitigációs célkitűzés kódja

Adaptációs célkitűzés kódja

M1

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Önkormányzat

Célcsoport

Lakosság
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Szemléletformálási célkitűzés
kódjaSZ-1

Finanszírozási igény

2 milliárd Ft

Lehetséges forrás

ZIKOP,
VMOP,
VINOP,
családtámogatási programok

hazai

A fenntartható egyéni közlekedés ösztönzése, M4
alternatív
hajtáslánccal
működő
gépjárművek, elektromos és hagyományos
kerékpárok, ill. mikromobilitási eszközök
használatának támogatása
Az intézkedés a város egyéni közlekedésből származó ÜHG kibocsátásának csökkentését
célozza a városon belüli és a beingázó és elingázó gépkocsihasználat csökkentésével,
alternatív hajtásláncú gépkocsik használatának támogatásával, a kerékpározás és egyéb
mikromobilitási eszközök (roller, elektromos roller, pedelec, s-pedelec, monocikli,
hoverboard, segway típusú járművek) beszerzésének és használati lehetőségeinek
fejlesztésével. Ebben meghatározó szerep jut az alternatív hajtásmódú, elsősorban
elektromos gépkocsik használatának támogatása a kiszolgáló- és töltő-infrastruktúra
kiépítésével együtt. Nagy jelentőségű lehet a fentiek mellett az elektromos kerékpárok
elterjesztése is, amely a nagyobb távolságú ingázásra is biztosíthatja, és a nyergesújfalui,
lábatlani domborzati viszonyok mellett is reális alternatívát ad akár az idősek és csökkent
fizikai állóképességűek számára is. Az eszközök beszerzésének támogatása mellett a
kerékpárút és járdafejlesztések, elektromos kerékpár és mikromobilitási eszköz töltőpontok
telepítése is megvalósítandó az intézkedésben.
A motorizált közlekedési igények csökkentésében kulcsszerep juthat a 2 településen a
kerékpározásnak, hiszen a települések méretéből fakadóan e közlekedési mód révén is
gyorsan elérhetők a főbb jellemző célpontok. A kerékpározás széleskörű elterjedését
ugyanakkor jelenleg hátráltatja a kerékpárút-hálózat kiépítetlensége. Az intézkedés ennek
feloldása érdekében irányul a kerékpárúthálózat kialakítására, fejlesztésére mindenekelőtt
a 10-es út belterületi szakaszán.
Kapcsolódás a
klímastratégia
célkitűzéseihez:

települési

Mitigációs célkitűzés kódja

Adaptációs célkitűzés kódja

M3

Szemléletformálási célkitűzés
kódja SZ-1

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Önkormányzati intézmények, vállalatok

Célcsoport

Intézmények munkavállalói,
munkavállalói, lakosság

Finanszírozási igény

800 millió Ft
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vállalatok

Lehetséges forrás

MIOP, Európai Zöld Megállapodás
elektromos kerékpár pályázat

Települési
szilárdhulladék
mennyiségének M5
redukálása megelőzéssel, a szerves és
zöldhulladék mennyiségének csökkentésével, a
csomagolóanyagmentes vásárlás ösztönzésével
A településegyüttesben a hulladékkezelésből származó ÜHG kibocsátás ¾-e a szilárd
hulladékokból származik, így mindenekelőtt e hulladékfajta mennyiségének csökkentésére
kell koncentrálni, mind az intézményi, mind a lakossági erőfeszítéseknek. Ennek keretében
elsőként megelőző, hulladék minimalizáló akciókat, kampányokat kell megvalósítani, azaz a
hulladékpiramis csúcsán kell beavatkozni, kiküszöbölve a később rövid használat után, vagy
felhasználás nélkül hulladékká váló termékek, csomagolóanyagok megvásárlását, elérni a
jelentős csökkenését. Lakossági, intézményi és vállalati akciókkal (pl. hulladékmentes nap),
a munkahelyi motiváló, ösztönző rendszerekbe való beépítéssel elérhető a saját
csomagolóanyagok, edények használata. A feleslegesen megvásárolt és kidobott
élelmiszerek szintén komoly részarányát képezik a szilárd hulladéknak, ezek mennyisége is
csökkenthető a tudatos vásárlásra irányuló szemléletformálási akciókkal, élelmiszerbank
gyűjtésekkel. A háztartásokban keletkező zöldhulladékok mennyiségének csökkentése
érdekében a házi komposztálás további népszerűsítése, a komposzt gyűjtése, elszállítása és
közösségi felhasználása is szerepet kell kapjon az intézkedés tevékenységei között. Az
intézkedés része kell legyen továbbá a használt anyagok, eszközök újrahasználatának
népszerűsítése, használtcikk gyűjtőpontok kialakítása, nyílt forrású gépek, eszközök
elterjesztése, szerszámkölcsönzők, közösségi önsegítő rendszerek kialakítása, támogatása.
Kapcsolódás a
klímastratégia
célkitűzéseihez:

települési

Mitigációs célkitűzés kódja

Adaptációs célkitűzés
kódja

M4

Szemléletformálási célkitűzés
kódja SZ-1, SZ-2

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Önkormányzat,
intézmények

Célcsoport

Önkormányzat,
intézmények,
vállalatok vezetői és munkavállalói,
lakosság, civil szervezetek

Finanszírozási igény

30 millió Ft

Lehetséges forrás

ZIKOP,
VMOP,
Megállapodás és
források
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vállalatok,

Európai
Zöld
hazai pályázati

7.2.

Adaptációs intézkedések

Települési hőségriadó terv kidolgozása a hőhullámok
kezelésére

A1

Bár a településegyüttes területét kisebb mértékben érintik a hőhullámok hatásai, mint az
országos átlag, de az idősek és krónikus betegek halálozásában így is nagyon jelentős
növekedés várható beavatkozás nélkül. De a nyári hőhullámokhoz való alkalmazkodás
szintje a jövőben egyre jobban befolyásolja majd a lakosság kevésbé érintett részének
életminőségét, egészségi állapotát is. A hőhullámokhoz való sikeres alkalmazkodás kulcsa a
tervszerűség és szervezettség, az intézkedés ennek megfelelően a települési hőségriadó terv
kialakítására irányul. A hőségriadó tervbe szükséges integrálni a következő
tevékenységeket:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

közparkok szervezett igénybevétele
vízpartok szervezett igénybevétele
hűtött épületek programozott igénybevétele
helyes szellőztetés, nappali árnyékolás biztosítása a veszélyeztetett célcsoportoknak
délelőtti és esti munkavégzés elrendelése az önkormányzati intézményekben, 12-17
óra között szieszta, ajánlás ugyanerről a helyi vállalatoknak
Informálás a helyi média és a helyi civil szervezetek útján
Informálás az önkormányzati intézmények (polgármesteri hivatal, orvosi rendelő,
iskola stb.) útján
Informálás interneten, okos telefon applikációval
Települési hőségriadó terv kidolgozása és alkalmazása
Ingyenes vízosztás, párakapu biztosítása a forgalmas csomópontokban
Mobil légkondicionáló berendezések biztosítása

Kapcsolódás a
klímastratégia
célkitűzéseihez:

települési

Mitigációs célkitűzés kódja

Adaptációs célkitűzés
kódja

Szemléletformálási célkitűzés
kódja SZ-1

Aá-1

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Önkormányzat,
intézmények

Célcsoport

Intézmények, vállalatok munkatársai,
lakosság

Finanszírozási igény

5 millió Ft

Lehetséges forrás

Önkormányzati saját forrás, ZIKOP
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önkormányzati

Szociális és egészségügyi alapellátás, Időskorúak A2
nappali ellátásának fejlesztése az klímaváltozás
kedvezőtlen
közegészségügyi
hatásainak
mérséklése érdekében
A klímaváltozás következtében fellépő közegészségügyi hatások – mindenekelőtt a nyári
hőhullámok egészségre gyakorolt káros következményei – különösen az idős korosztályok
és a krónikus betegek számára jelentenek veszélyt, halálozásuk számottevően is nőhet.
Ezért az időseket, krónikus betegeket ellátó intézményhálózat célzott felkészítése a várható
klimatikus viszonyokkal kapcsolatos lépésekre kiemelkedő jelentőséggel bír. Az intézkedés
egyrészt tájékoztató kampányokat, az intézményekben dolgozók képzését, továbbképzését
foglalja magába, amelyek az idősek és krónikus betegek nyári hőhullámok alatti ellátásának
speciális ismereteit tartalmazzák. Másrészt olyan kisebb volumenű infrastrukturális
beruházásokat foglal magában, amelyek az idősek intézményi keretek között történő
ellátásának helyszínéül szolgáló épületek nyári hővédelmét szolgálják (hőszigetelés,
nyílászárócsere, légkondicionálás, árnyékolástechnika, árnyékolás növényzet telepítésével),
illetve az önálló háztartásban élő idősek számára biztosítanak plusz szolgáltatásokat (passzív
árnyékolástechnikai eszközök, mobil klíma, ventillátor beszerzése, ingyenes védőitalok
biztosítása, plusz ellátási látogatások).
Kapcsolódás a
klímastratégia
célkitűzéseihez:

települési

Mitigációs célkitűzés kódja

Adaptációs célkitűzés
kódja

Szemléletformálási célkitűzés
kódja SZ-1

Aá-1

Határidő/időtáv:

2024

Felelős:

Önkormányzat,
intézmények

Célcsoport

Fenntartó
intézmények,
munkatársai, lakosság

Finanszírozási igény

50 millió Ft

Lehetséges forrás

ZIKOP, VMOP

önkormányzati
annak

Komplex
fenntarthatósági
szempontú A3
településfejlesztési, területhasználati tervező és
üzemeltető rendszer kidolgozása
A települések, különösen a sűrűn beépített városok adott makroszinpotikus helyzetben
minden évszakban jobban felmelegednek környezetüknél, ún. városi hőszigetek jönnek
létre, melynek hatása nappal és éjszaka is érvényesül. Tovább fokozza a lakott területek
felmelegedését az az elterjedt gyakorlat, hogy az ingatlanok udvarát gyakran szilárd
burkolattal látják el a lakosok. A hősziget hatás kialakulását és mérséklését elsősorban
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nagyobb összefüggő települési zöldterületi rendszerek telepítésével és fenntartásával lehet
elérni. A települési területhasználat, területfejlesztés és üzemeltetés komplex
térinformatikai alapú tervezési, kezelési és monitorozó rendszerét kell kialakítani, amelynek
segítségével a képes a település az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodó, annak
hatásait mérséklő aktív felületként funkcionálni. Kiemelt figyelmet kell fordítani a meglévő
zöldfelületek gondozására, felújítására, tekintettel a klímaváltozásra, a települési már
meglévő és új vízfelületekkel való integrációjára. A zöldfelület fejlesztési beruházások
eredményeképp többszintes, megfelelő elegyességű, a változó klímához jól alkalmazkodó
fajokból álló területek jönnek létre, melyek egybeköthetők a barnamezős területek
revitalizációjával, újrahasznosításával is.
Kapcsolódás a
klímastratégia
célkitűzéseihez:

települési

Mitigációs célkitűzés kódja

Adaptációs célkitűzés
kódja

Szemléletformálási célkitűzés
kódja SZ-1

Aá-1

Határidő/időtáv:

2024

Felelős:

Önkormányzat,
tulajdonosai

Célcsoport

Városüzemeltetés, annak munkatársai,
lakosság

Finanszírozási igény

100 millió Ft

Lehetséges forrás

ZIKOP, VMOP

családi

házak

Országos és helyi védettségű közterületek, A4
műemlékek
állagmegóvása,
rendszeres
karbantartása, alkalmazkodási képességének
erősítése térinformatikai alapú monitoring
rendszer kialakításával
A településen jelentősek az épített örökség elemei. Az országosan védett értékek mellett
kiterjedt a helyi értékek köre is, amelyek számos épületet, építményt jelentenek. Bár a
műemlékek, kulturális örökség elemek fejlesztése folyamatos, több olyan elem is van
köztük, amelynek állapota fokozott sérülékenységet okoz. Ezek az értékek is aktív védelmet
igényelnek a természeti jelenségek, mindenekelőtt a napsugárzás, fagy, viharok – a
klímaváltozás következtében várhatóan egyre erősödő mértékű – romboló hatásaival
szemben. Az intézkedés ennek megfelelően ebben az esetben is magában foglalja az
építészeti értékek állapotának folyamatos nyomon követését, továbbá a szükségessé váló
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állagmegóvási munkák elvégzését. Ennek során figyelembe kell venni a funkcióbővítés
lehetőségeit, a kulturális örökségturizmus szempontjait is.

Kapcsolódás a
klímastratégia
célkitűzéseihez:

települési

Mitigációs célkitűzés kódja

Adaptációs célkitűzés
kódja

Szemléletformálási célkitűzés
kódja SZá2

A1-Aá4

Határidő/időtáv:

2030

Felelős:

Önkormányzat,
állami
örökségvédelem, civil szervezetek

Célcsoport

önkormányzat,
műemlékvédelem
szakemberei, lakosság

Finanszírozási igény

500 M Ft

Lehetséges forrás

VMOP,
források

hazai

műemlékvédelmi

A fenntartható vízgazdálkodást, vízmegtartást A5
előtérbe helyező komplex csapadékvízkezelési
terv, infrastruktúra és eljárások kialakítása a
villámárvizek és aszályhelyzetek kezelése
érdekében
A jövőben várható villámárvizes helyzetekre, aszályos periódusokra, ivóvízhiányra és
talajvízszintcsökkenésre felkészülve a település kialakítja fenntartható vízgazdálkodási
tervét, melynek köszönhetően a csapadékszegény időszakokban az ivóvíz és öntözővíz
szükséglet biztosan fedezhető. Az intézkedés a következő tevékenységeket foglalja
magában:
-

-

vízmegtartást elősegítő területhasználat támogatása területhasználattal (erdősítés,
folyamatos növényi borítás biztosítása, szintvonalas művelés, teraszos művelés)
megfelelő vízrendezési létesítmények (vízelvezető árkok, eséscsökkentő műtárgyak,
hordalékfogók, vízmosáskötések, záportározók) kialakítása
a kisvízfolyások, patakok mederrendezése,
a völgyoldalak rendezése, erózió elleni védelme,
a belterületi csapadékvíz menedzselésének progresszív, klímaszempontokat
előtérbe helyező kialakítása, közterületi csapadékvízgyűjtés, tárolás kiterjesztése
közterületi záportározók, bioárkok létrehozása, fenntartása, vízáteresztő burkolatok
alkalmazása,
a családi házak kertjeinek hasonló szemléletű átalakításának ösztönzése, esőkertek
létesítése, szürkevíz hasznosítás, többszintes növényzet kialakítása, zöldfelületi
arány növelése, vízáteresztő burkolatok alkalmazása, zöldtetők kialakítása
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-

-

az önkormányzati intézmények vízfogyasztásának csökkentése, víztakarékos
rendszer kiépítése önkormányzati intézményekben és önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságoknál.
a sikeresen végrehajtott önkormányzati víztakarékossági jó gyakorlatok
megismertetése a lakossággal

Kapcsolódás a
klímastratégia
célkitűzéseihez:

települési

Mitigációs célkitűzés kódja

Adaptációs célkitűzés
kódja

Szemléletformálási célkitűzés
kódja SZá2

A1-Aá4

Határidő/időtáv:

2030

Felelős:

Önkormányzat

Célcsoport

Önkormányzati
intézmények,
vállalatok, lakosság, vízügyi társaság,
agrárgazdasági termelők, erdészet

Finanszírozási igény

300 millió Ft

Lehetséges forrás

ZIKOP, VMOP

7.3.

Személetformálási intézkedések

Lakossági klímavédelmi
programok megvalósítása

szemléletformálási SZ1

Az intézkedés során tervezett szemléletformálási tevékenységek célja a lakosság
klímavédelmi vonatkozású ismereteinek elmélyítése, különös tekintettel a praktikus,
alkalmazható ismeretekre, a fenntarthatóságot, energiahatékonyságot szolgáló cselekvési
minták kialakítására. a lakosság jelentős célcsoport tekinthető, amely érdemben képes
változtatni a kibocsátási volumenen és számottevően képes hozzájárulni az adaptív
kapacitás erősítéséhez is, bár jelentőségük a vállalati szereplőkéhez képest kisebb a hasonló
méretű településekhez viszonyítva.
Fontos, és különös tekintettel kell lenni a jövő generációk felkészítése érdekében a
gyermekek, fiatalok szemléletformálására is, hiszen körükben bizonyíthatóan nagyobb a
fogadókészség, és könnyebb a környezet- és klímatudatos magatartásformák kialakítása. A
helyi köznevelési intézmények, óvodák, iskolák fenntarthatósági, klímatudatossági nevelési
programjainak támogatása, zöld iskola, óvoda címek elnyerésének ösztönzése, tanulmányi
versenyek, játékos vetélkedők népszerűsíthetik a fenntarthatóság és klímatudatosság
gondolatkörét.
Az intézkedés döntően figyelemfelhívó akciók, közösségi alapú klímabarát
kezdeményezések szervezésére és lebonyolítására irányul, lehetőség szerint a
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hagyományos, népszerű helyi rendezvényekhez kapcsolódva. Ezeket alkalomszerűen
kiegészítheti a helyi médiában a klímaváltozással kapcsolatos ismereteket megjelenítése.

Kapcsolódás a
klímastratégia
célkitűzéseihez:

települési

Mitigációs célkitűzés kódja

Adaptációs célkitűzés
kódja

M-1, M-3, M-4

Szemléletformálási célkitűzés
kódja SZ-1, SZ-S

Határidő/időtáv:

2024

Felelős:

Önkormányzat, civil szerezetek,

Célcsoport

lakosság,

Finanszírozási igény

10 millió Ft

Lehetséges forrás

ZIKOP

Vállalati
klímavédelmi
programok megvalósítása

szemléletformálási SZ2

Az intézkedés során tervezett szemléletformálási tevékenységek célja a vállalatok és
alkalmazottaik klímavédelmi vonatkozású ismereteinek elmélyítése, különös tekintettel a
praktikus, alkalmazható ismeretekre, a fenntarthatóságot, energiahatékonyságot szolgáló
cselekvési minták kialakítására.
Vállalati ösztöntő és motivációs rendszerekbe a fenntarthatóság, környezettudatosság
beépítése
Zöld marketinget és jó gyakorlatok gyűjtését lehetővé tevő környezeti szemléletformálási
program elindítása
Munkavállalók képzése a területen
Környezeti havária kezelés, megelőzés, kockázatkezelés integrálása a vállalatirányításba
IOT rendszerek alkalmazása az alkalmazkodóképesség és az energiahatékonyság érdekében
Kapcsolódás a
klímastratégia
célkitűzéseihez:

települési

Mitigációs célkitűzés kódja

Adaptációs célkitűzés
kódja

M-1, M-3, M-4

Szemléletformálási célkitűzés
kódja SZ-1, SZ-S

Határidő/időtáv:

2024

Felelős:

Önkormányzat, vállalatok

Célcsoport

vállalati menedzsment, munkavállalók

Finanszírozási igény

100 millió Ft

Lehetséges forrás

ZIKOP
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Közösségi fejlesztési módszereket alkalmazó SZ3
települési/térségi klímaplatfom működtetése
Az önkormányzati klímavédelmi erőfeszítések csak széleskörű összefogással és
társadalmasítással működtethetők (éghajlati partnerség), amelyek számos helyi jó példára,
előzményre alapozhatnak. Az önkormányzat tanácsadó testületeként működő fórum
minden jelentős érdekcsoportot képviselhet, beleértve a lakosság különböző csoportjait, a
vállalkozásokat, civil szervezeteket, önkormányzati és állami intézményeket. A települési
fórum tarthatja a kapcsolatot a megyei klímaváltozási platformmal.
Az intézkedés egyaránt kiterjed a civil és gazdasági szervezetekkel kialakítandó
együttműködési gyakorlatok lehetőségeinek feltérképezésére, amely magában foglalja
azoknak a klímavédelmi szemléletformálási szakterületeknek a felmérését, amelyek
esetében az önkormányzat önállóan nem, vagy kevésbé hatékonyan tud megjelenni. A
gazdasági szervezetekkel való együttműködés kiterjedhet a vállalati társadalmi
felelősségvállalás eszközeire is. Kiemelt jelentőségű az állami szakhatóságokkal való
együttműködés mindazon területen (pl. fenntartható vízgazdálkodás, erdőtelepítés,
örökségvédelem stb.) ahol térségi és ágazatközi együttműködésre van szükség a megfelelő
eredményességhez.
Kapcsolódás a
klímastratégia
célkitűzéseihez:

települési

Mitigációs célkitűzés kódja

Adaptációs célkitűzés
kódja

M1-M4

Szemléletformálási célkitűzés
kódja SZ-2

A1-A6

Határidő/időtáv:

2022

Felelős:

Önkormányzat

Célcsoport

civil
szervezetek,
gazdasági
szervezetek, állami és önkormányzati
intézmények, megyei önkormányzat

Finanszírozási igény

3 millió Ft

Lehetséges forrás

ZIKOP, Önkormányzati saját forrás
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8.0 A megvalósítás intézményi és pénzügyi feltételei
8.1 Intézményrendszer és partnerségi terv
A településegyüttesi klímastratégia végrehajtásáért elsődlegesen a 2 Polgármesteri Hivatal a
felelős, amely ezt a feladatát intézményeivel, a városok egyéb fenntartói feladatokat ellátó
szervezeteivel (állam, civil szerveztek) együttműködésben kell, hogy ellássa. Külön figyelmet
kell szentelni a vállalatokkal való együttműködésnek.
A Polgármesteri Hivatal esetén a következő feladatokat delegálhatjuk a klímastratégia
végrehajtásával kapcsolatban a szervezetre, figyelembe véve az önkormányzat elapfeladat
ellátási kötelezettségeit, hatáskörét:
•

•

•
•
•
•
•
•

•

a klímastratégiában kijelölt intézkedések közül a Polgármesteri Hivatal hatáskörébe
utaltak végrehajtása, menedzselése, a többi esetében az intézkedésekkel kapcsolatos
koordináció, kezdeményezés
a klímastratégiában foglalt intézkedések végrehajtását szolgáló pénzügyi források,
Európai uniós és hazai pályázati lehetőségek felkutatása, pályázatok összeállítása,
projektek adminisztratív lebonyolítása;
a klímastratégia végrehajtásához szükséges egyeztetési fórum, klímaplatform
létrehozása és működtetése
kapcsolattartás a megyei önkormányzat klímaplatformjával
kapcsolattartás az állami szakhatóságokkal, kiemelten a kormányhivatal illetékes
szakigazgatási szerveivel
a klímastratégia végrehajtásában potenciálisan részvételre képes civil szervezetek,
gazdasági szervezetek felkutatása, együttműködések kialakítása;
klímastratégia végrehajtásának nyomon követése, szükség szerinti módosítása,
felülvizsgálata.
a végrehajtással kapcsolatos rendeletalkotási munka elvégzése, pl. új
természetvédelmi területek, helyi védelmet élvező műemlékek védettségének
elrendelése, településszerkezeti terv módosítása
a település többi szektort érintő fejlesztési programjainak, stratégiáinak
összehangolása
a
klímastratégiával

Érdemes felhívni a figyelmet kiemelten az éghajlatvédelmi elvek általános érvényesítésére
(mainstreaming), azaz a téma integrálására a döntéshozatalba, átfogva a különféle
szakpolitikai területeket. Másként megfogalmazva, az éghajlatvédelem mainstreaming-je azt
jelenti, hogy figyelembe vesszük az éghajlatváltozás jelenségét és kockázatait, és számolunk
ezekkel olyan döntések során, mint pl. új infrastruktúra építésének helye és módja, a jövőben
nyújtandó egészségügyi szolgáltatások. Az éghajlatvédelem elveinek általános érvényesítése
tehát állandó folyamatnak tekintendő, amely során egy további tényezőt – azaz az
éghajlatváltozás kockázatait – is figyelembe veszünk a meglévő szakpolitikákkal és
projektekkel kapcsolatos döntések meghozatalakor. A mainstreaming alkalmazható a
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döntéshozatal különböző területein (szakpolitikák megalkotása, tervezés, költségvetés,
végrehajtás és monitoring).
A fenti önkormányzat által vezérelt döntéselőkészítési és döntési mechanizmusokon túl a
települési klímastratégia végrehajtása ugyanakkor a teljes lakosság, valamint intézményi, civil
és vállalkozói szektor szoros együttműködését igényli, önmagában egyik aktor sem képes a
kijelölt célok maradéktalan elérésére. Az éghajlatváltozás mérséklése, az ahhoz való
alkalmazkodás akkor lehet sikeres, ha minél több szereplő elhivatott a kijelölt célok
elérésében, és megfelelő információk birtokában egyre többen hajtanak végre célirányos
fejlesztéseket, követik a klímabarát magatartási és fogyasztói formákat.
A KBTSZ módszertana a helyi városi szintű együttműködés tekintetében az alábbi módszertan
alkalmazását javasolja.
2.

ábra Városi szintű klímapartnerség javasolt módszertana

Forrás: KBTSZ
Bár a végrehajtásért az önkormányzat felel, de a többi települési szereplő számára is
kijelölhető az a mozgástér, szakmai portfólió és kompetenciaterület, amelyben érdemi
feladatokat oldhat meg és hozzájárulást tehet:
•

Vállalkozások: feladatuk az ÜHG kibocsátásuk csökkentése, figyelemmel az abban
játszott döntő szerepükre, illetve a klímaadaptációs fejlesztések végrehajtása a
saját szervezeten belül (saját működésük és szervezetük klímaszempontú
átvilágítása, racionalizálása, a kapcsolódó innovációk ösztönzése). A lakossági és
közösségi klímavédelmi intézkedések támogatása a társadalmi felelősségvállalási
politikájuk részeként (akár pénzügyileg is),
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•

•

•
•

•

Egészségügyi, szociális intézmények: a dolgozók továbbképzése, felkészülés a
klímaváltozás hatásaira, intézmények energetikai és adaptációs korszerűsítése,
sérülékeny célcsoportok támogatása
Köznevelési, szakképzési intézmények: környezeti nevelési erősítése, kapcsolódó
kompetenciák erősítése, legfontosabb klímavédelmi ismeretek helyi tantervbe
illesztése, zöld óvoda, zöld iskola címekre pályázás
Civil szervezetek: részvétel a klímaplatform munkájába, a civil szervezetek
profiljába eső fejlesztések, intézkedések szakmai támogatása
Lakosság: a kibocsátásban játszott jelentős szerep miatt, fontos a háztartási szintű
kibocsátáscsökkentés,
amelyet
energiatakarékossággal
és
energetikai
beruházásokkal lehet elérnie. Fontos emiatt a lakosság szemléletformálása, a helyi
véleményvezérek meggyőzése. Ugyanígy az alkalmazkodási lépések jelentős része
a háztartási szinten oldható meg (kertek adaptációs átalakítása, épületek felmérése
stb.)
Kormányhivatal, járási hivatal és a helyileg illetékes szakigazgatási szervek:
részvétel a klímaplatform munkájában, a helyi megvalósítás támogatása,
engedélyezési folyamatok.

Fenti érdekcsoportok rövid stakeholder elemzését végeztük el a nyergesújfalui és lábatlani
sajátosságokra koncentrálva.
3. táblázat Stakeholder elemzés
Érdekelt csoport
Fontossága
Szaktudás, erőforrások, hierarchikus pozíció

Érdekek és elvárások

Akadályozó tényezők és problémák

Vállalatok, vállalkozók
Nagy
Több részterületen (pl. energetika, környezetmenedzsment) megfelelő szakismeretekkel
rendelkezik egy részük, érdekérvényesítő
képességük közepes, nagyvállalatoké erős.
Jelentős humán és pénzügyi erőforrásokkal és
befolyásoló képességgel bírnak.
A
stratégia
intézkedései
javítsák
a
versenyképességet, teremtsenek piacot, javítsa
a munkaerő alkalmasságát, bővítse az elérhető
szolgáltatások körét, növelje az életminőséget.
Társadalmi felelősségvállalási politikájukba
integrálható elemeket tervezzenek.
Mind az ipari, mind a szolgáltató vállalatok
jelentős energetikai ÜHG kibocsátással bírnak,
ellenérdekeltek lehetnek a versenyképességüket
rövid távon rontó intézkedések kapcsán. A
hosszabb távú megtérüléssel bíró intézkedések
esetén nehéz a partnerség kialakítása, nem
egységesek, a vállalatok egy részénél nem
helyben születnek a döntések. KKV-k esetén
tőkehiány,
információhiány
fokozottan
akadályozhatja az együttműködést, sok látens
szereplő lehet köztük, akinek szerepe nem
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észlelhető a folyamatokban, pedig jelentős
ráhatással bírhat azokra.
A projekt előkészítésében és végrehajtásában Hozzájárulásukat, támogatásukat a stratégia
játszott szerep
támogatásához az elején meg kell szerezni,
folyamatos iterációra és informálásra van
szükség
Megnyerésük módszerei
Igényfelmérés, közvetlen előnyöket jelentő
intézkedések, projektelemek betervezése,
folyamatos bevonás, szolgáltatások nyújtása,
adókedvezmények, infrastruktúrafejlesztés

Érdekelt csoport
Fontossága
Szaktudás, erőforrások, hierarchikus pozíció

Egészségügyi, szociális intézmények
Nagy
Megfelelő szakismeretekkel rendelkezik az
egészségügyi
vonatkozások
tekintetében,
érdekérvényesítő
képességük
gyenge,
korlátozott erőforrásokkal és infrastruktúrával
bírnak
Érdekek és elvárások
A stratégia intézkedései javítsák az intézmények
ellátási színvonalát, fejlesszék képességeit, ne
jelentsenek többlet terhet, inkább automatizált,
intelligens eszközök, távfelügyelet segítse az
ellátó személyzet munkáját, hangsúly a
prevención legyen. Szükség van a jogszabályi
kötelezettségek és az intézményi előnyök
prezentációjára.
Akadályozó tényezők és problémák
A túlterhelt, adott esetben kapacitás- és
eszközhiányos intézményeknek nem hiányoznak
új, rendszerszintű feladatok, a probléma
volumene nem éri el az intézményvezetés és az
ellátórendszerekben dolgozók ingerküszöbét,
ellenállás az új tervezett szolgáltatásokkal,
továbbképzésekkel kapcsolatban
A projekt előkészítésében és végrehajtásában Hozzájárulásukat, támogatásukat a stratégia
játszott szerep
támogatásához az elején meg kell szerezni,
folyamatos iterációra és informálásra van
szükség.
Megnyerésük módszerei
Igényfelmérés, közvetlen előnyöket jelentő
intézkedések, projektelemek betervezése,
folyamatos
bevonás,
OEP
elszámolási
rendszerbe való beépítés, munkahelyi ösztönző
rendszerbe való beépítés.

Érdekelt csoport
Fontossága
Szaktudás, erőforrások, hierarchikus pozíció

Köznevelési, szakképzési intézmények
Nagy
Az intézményvezetés, a pedagógusok jó része
megfelelő
szakismeretekkel
rendelkezik,
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ugyanakkor
érdekérvényesítő
képességük
gyenge,
korlátozott
erőforrásokkal
és
infrastruktúrával bírnak. A jövő generációk
nevelésében,
szemléletformálásában
ugyanakkor kulcsszerepük van.
Érdekek és elvárások
A stratégia intézkedései javítsák az intézmények
feladatellátási
színvonalát,
fejlesszék
képességeit, ne jelentsenek többlet terhet, a
szerepvállalás premizálva legyen. Szükség van a
jogszabályi kötelezettségek, az intézményi és
egyéni előnyök prezentációjára.
Akadályozó tényezők és problémák
A túlterhelt, adott esetben kapacitás- és
eszközhiányos intézményeknek nem hiányoznak
új, rendszerszintű feladatok. A fenntartó már
nem az önkormányzat, nehezebb ráhatással
lenni a különböző fenntartókra.
A projekt előkészítésében és végrehajtásában Hozzájárulásukat, támogatásukat a stratégia
játszott szerep
támogatásához az elején meg kell szerezni,
folyamatos iterációra és informálásra van
szükség.
Megnyerésük módszerei
Igényfelmérés, közvetlen előnyöket jelentő
intézkedések, projektelemek betervezése,
folyamatos bevonás

Érdekelt csoport
Fontossága
Szaktudás, erőforrások, hierarchikus pozíció

Civil szervezetek
Közepes
Széleskörű szakismeretekkel rendelkeznek a
profiljuknak
megfelelően,
kevés
infrastruktúrával és kapacitással bírnak,
érdekérvényesítő képességük közepes
Érdekek és elvárások
A stratégia intézkedései járuljanak hozzá a
céljaikhoz, legyen erős közösségi bázisú tervezés
és
végrehajtás,
bővítse
az
elérhető
szolgáltatások körét, növelje az életminőséget,
az ott élők érdekei legyenek előtérbe helyezve
minden fejlesztési, beruházási döntésben
Akadályozó tényezők és problémák
Hozzájárulásuk bizonytalan, nem egységesek,
adott esetben elfogult álláspontot alakíthatnak
ki
A projekt előkészítésében és végrehajtásában Hozzájárulásukat, támogatásukat a stratégia
játszott szerep
támogatásához az elején meg kell szerezni,
folyamatos iterációra és informálásra van
szükség
Megnyerésük módszerei
Igényfelmérés, közvetlen előnyöket jelentő
intézkedések, projektelemek betervezése,
folyamatos bevonás, közösségi tervezés

127

Érdekelt csoport
Fontossága
Szaktudás, erőforrások, hierarchikus pozíció

Lakosság
Közepes
Szakismereteik nincsenek, érdekérvényesítő
képességük közepes. Elsődleges szerepük a
megelőzésben, az adaptációs módszerek
elsajátításában
és
saját
kibocsátásuk
csökkentésében van, azonban szerepük sem áll
meg pusztán ezen feladatoknál. A legnépesebb
érintteti kör céljainak és mozgósításának
összefogása kiemelkedő feladat, amelynek
köszönhetően jelentősen hozzájárulhatnak a
mitigációs és adaptációs célok teljesüléséhez.
Érdekek és elvárások
A
stratégia
intézkedései
teremtsenek
munkaalkalmakat,
a
jövedelemszerzéshez
járuljon hozzá, bővítse az elérhető szolgáltatások
körét, növelje az életminőséget
Akadályozó tényezők és problémák
Álláspontjuk gyorsan változhat, hozzájárulásuk
bizonytalan,
nem
egységesek,
kisebb
csoportjaik,
a
véleményvezérek
megakadályozhatják
az
intézkedések
végrehajtását.
A projekt előkészítésében és végrehajtásában Hozzájárulásukat, támogatásukat a stratégia
játszott szerep
támogatásához az elején meg kell szerezni,
folyamatos iterációra és informálásra van
szükség
Megnyerésük módszerei
Igényfelmérés, közvetlen előnyöket jelentő
intézkedések, projektelemek betervezése,
lakossági fórumok, folyamatos bevonás,
közösségi tervezés

Érdekelt csoport
Fontossága
Szaktudás, erőforrások, hierarchikus pozíció

Érdekek és elvárások

Akadályozó tényezők és problémák

Kormányhivatal, járási hivatal és a helyileg
illetékes szakigazgatási szervek
Nagy
Jogalkotó vagy végrehajtó szereplők. Megfelelő
szakismeretekkel rendelkezik a klímaváltozás
összes szakterületét illetően, érdekérvényesítő
képességük erős, jelentős erőforrásokkal és
infrastruktúrával bírnak
A stratégia intézkedései javítsák a felügyelt
terület, ágazat jellemzőit, képességeit, feleljenek
meg a jogszabályoknak, nemzeti és területi
stratégiák
céljainak,
támogassák
azok
megvalósulását. Jelentős az intézményi,
szervezeti küldetés igazolásának kényszere is,
legyen egyértelmű hozzájárulásuk az általuk
felügyelt terület és/vagy ágazat eredményeihez.
A túlterhelt, adott esetben kapacitás- és
eszközhiányos hivataloknak, szervezeteknek
nem hiányoznak új, rendszerszintű feladatok, a
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probléma volumene nem éri el az
intézményvezetés és az intézményekben
dolgozók ingerküszöbét.
A projekt előkészítésében és végrehajtásában Hozzájárulásukat, támogatásukat a stratégia
játszott szerep
támogatásához az elején meg kell szerezni, a
jogszabályi rendelkezések bemutatásával. be
kell mutatni azokat az előnyöket, amelyek a
stratégia megvalósításával a saját ágazatuk,
területük szintjén jelentkezik.
Megnyerésük módszerei
Jogszabályi
kötelezettségek,
eljárások
behivatkozása, intézményvezetés megnyerése,
elköteleződése. Előnyöket jelentő intézkedések,
projektelemek
betervezése,
folyamatos
bevonás.

8.2 Finanszírozási terv
A klímastratégiában foglalt feladatok végrehajtása az ETS és további nagykibocsátó ipari és
szolgáltatási szereplők kiemelkedő forrásigénnyel bír a hsonló méretű településekhez képest. A
fejezetben a források nagyságrendjére vonatkozóan próbáltunk egy közelítő becslést kialakítani.
Fontos megjegyezni, hogy ezek a források nem egyszerre szükségesek, a stratégia évtizedes
időtávjában felvázolt intézkedésekhez felmenő rendszerben kell, hogy rendelkezésre álljanak és az
intézkedések priorizálásával is befolyásolhatjuk az egy adott időpillanatban szükséges források
volumenét.
Az intézkedések megvalósításához szükséges összegek pontos meghatározása és azok lehetséges
forrásainak megadása a tervezés jelen fázisában az alábbi okok miatt csak hozzávetőlegesen
lehetséges.
•

•

•

•

A klímastratégia alapvetően a 2021 és 2030 közötti időszakra vonatkozik, de még hosszabb
távra, 2050-ig kitekintéssel is bír, a tervezés időpontjában ugyanakkor még rövid távon sem
látható előre, hogy az egyes szakterületek fejlesztésére milyen nagyságú pályázati összegek
állnak rendelkezésre, mivel a 2021-27-es Többéves Pénzügyi Keret hazai operatív programjai
és pályázati kiírásai még nem került elfogadásra, dokumentumai nem elérhetőek. A
klímastratégia időtávjának döntő hányada alatt elérhető támogatási rendszerekről tehát
jelenleg csekély információ áll rendelkezésre.
A hazai pályázati lehetőségekre, fejlesztési forrásokra, azok zömmel rövidebb pályázhatósági
idejére inkább csak egy pillanatkép adható, amit a koronavírus járvány okozta rendkívüli
helyzet is befolyásol
Az intézkedések megfogalmazása során az elsődleges cél a kívánt beavatkozási irányok
azonosítása volt, és nem konkrét beruházások, akciók nevesítése. Az intézkedések absztrakciós
szintje, megfogalmazása általában többféle, eltérő forrásigényű megvalósítást tesz lehetővé.
A stratégia mint fejlesztési dokumentumtípus jogszabályi előírásai alapján nem elvárt és nem
is célszerű pontos költségigénnyel jellemzett, konkrét beruházások. Ez megtehető a stratégia
alapján egy cselekvési vagy akcióterv keretében.
Az intézkedések döntő része nem egy konkrét objektum fejlesztésére, illetve tevékenység
lebonyolítására, hanem azok egy csoportjának, típusának alakítására vonatkoznak (pl. nem egy
konkrét épület, hanem általában véve az épületek energetikai korszerűsítését irányozza elő az
intézkedés), így az intézkedés tényleges költsége nagy mértékben azon múlik, hogy végül – a
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•

fejlesztési igényke, hajlandóság, az elérhető források függvényében – milyen mennyiségben
valósulnak meg a kijelölt feladatok (pl. hány darab épület korszerűsítésére kerül sor).
A tervezett fejlesztésekről, intézkedésekről - azok pontos helyszíneire, kivitelezési jellemzőire,
időpontjára vonatkozó információk hiányából fakadóan – nem készülhetett pontos
költségelemzés.

A fent részletezett korlátozó tényezők ellenére első lépésként azonosítjuk a település számára a
fejlesztésekre elérhető európai uniós, egyéb nemzetközi és hazai forrásokat.
A klímavédelmi fejlesztések támogatása Magyarországon alapvetően két forrásból állhat
rendelkezésre. Egyrészt a 2021-2027-es nemzeti operatív programokon keresztül jut forrás az
önkormányzati és vállalkozói fejlesztések támogatására, másrészt a nemzetközi széndioxid kvóta
értékesítésből származó bevételeken keresztül valósulhat meg energiahatékonysági és
épületenergetikai beruházás-ösztönzés.
Az elérhető forrásokat alapvetően 3 részre oszthatjuk:
•
•
•

EU-s társfinanszírozással megvalósuló, kormányzati irányítású elosztási mechanizmussal bíró
nemzeti szintű operatív programok
Közvetlen EU támogatások
hazai, nemzeti bevételekből származó fejlesztési források

Az alábbi táblázatban próbáltunk egy vázlatos forrástérképet felvázolni.
4. táblázat Klímapolitikai forrástérkép
Fejlesztési terület

Nemzeti szintű operatív
program

Energiahatékonysági és
megújuló
energia
fejlesztések támogatása

ZIKOP
2.
prioritási
tengelye:
Körforgásos
gazdasági rendszerek és
fenntarthatóság

EU közvetlen
finanszírozási
lehetőségek
EBRD és ELENA források

Hazai forrás lehetőségek

vállalati
társadalmi
felelősségvállalási
programok

ZIKOP
4.
prioritási
tengelye:
Megújuló
energiagazdaság
VMOP
1.
prioritási
tengelye: Versenyképes
megye
VMOP
2.
prioritási
tengelye:
Térségfejlesztés
Adaptáció,
alkalmazkodóképesség
fejlesztése,
éghajlati
problématerületek
kezelése

ZIKOP
3.
prioritási
tengelye: Környezet és
természetvédelem

European Green Deal K+F
és
Társadalmi
kihívások felhívásai

VMOP
1.
prioritási
tengelye: Versenyképes
megye
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minisztériumi
támogatások,
vállalati
társadalmi
felelősségvállalási
programok

VMOP
2.
prioritási
tengelye:
Térségfejlesztés
Szemléletformálás,
környezeti,
klímatudatosság,
energiatudatosság
fejlesztése

ZIKOP
3.
prioritási
tengelye: Környezet és
természetvédelem

European Green DealTársadalmi Összefogás
felhívások

VMOP
1.
prioritási
tengelye: Versenyképes
megye

minisztériumi
támogatások,
vállalati
társadalmi
felelősségvállalási
programok

VMOP
2.
prioritási
tengelye:
Térségfejlesztés

Forrás: saját szerkesztés
Az EU-s társfinanszírozással megvalósuló kormányzati irányítású elosztási mechanizmussal bíró, 20212027-es időszakra vonatkozó nemzeti szintű operatív programoknak és konstrukcióinak társadalmi
egyeztetése zajlik, amely alapján az erre az időszakra vonatkozó keretrendszer már kezd kirajzolódni.
A 2021-2027-es időszak fő finanszírozási lehetősége a Zöld Infrastruktúra és Klímavédelmi Operatív
Program (ZIKOP) lesz, azonban több másik operatív program is kapcsolódik a klímastratégiai célok
elérésének finanszírozásához (Versenyképes Magyarország Operatív Program - VMOP,
Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Program - VINOP, Mobilitás Operatív program MIOP).
A klímastratégiában beazonosított egyes beavatkozások potenciális forrást biztosító operatív
programokat az alábbi táblázatban mutatjuk be.

Beavatkozási terület
Operatív Program finanszírozási hely
Lakossági, ipari és szolgáltatási szektorban ZIKOP 4. prioritási tengelye: Megújuló
épületenergetikai, energiahatékonysági és energiagazdaság
megújuló energiafejlesztések támogatása
ZIKOP 3. prioritási tengelye: Környezet és
természetvédelem
VMOP 1. prioritási tengelye: Versenyképes
megye
VMOP 2. prioritási tengelye: Térségfejlesztés
VINOP
1.
prioritási
tengelye:
Vállalkozásfejlesztés,
kiemelet
startégiai
ágazatok fejlesztése, digitalizáció
Önkormányzati energetikai, épületenergetikai, VMOP 1. prioritási tengelye: Versenyképes
megújuló energiás fejlesztések megvalósítása
megye
VMOP 2. prioritási tengelye: Térségfejlesztés
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A fenntartható egyéni közlekedés ösztönzése a
gépkocsihasználat
visszaszorításával,
elektromos és hagyományos kerékpáros, ill.
mikromobilitási
eszközök
használatának
támogatásával

MIOP 1. prioritási tengelye Tiszta üzemű városielővárosi közlekedés erősítése
MIOP 2. prioritási tengelye: TEN-T vasúti és
regionális közlekedés fejlesztése

MIOP 3. prioritási tengelye: Fenntarthatóbb és
biztonságosabb közúti mobilitás
Települési
szilárdhulladék
mennyiségének ZIKOP 2. prioritási tengelye: Körforgásos
csökkentése, a szerves és zöldhulladék gazdasági rendszerek és fenntarthatóság
mennyiségének csökkentésével
ZIKOP 3. prioritási tengelye: Környezet és
természetvédelem
VMOP 1. prioritási tengelye: Versenyképes
megye
VMOP 2. prioritási tengelye: Térségfejlesztés

A nemzetközi lehetőségek közül a következő számbavétele fontos:
EBRD források
2015-ben az EBRD elfogadta a zöld gazdaságra való átállást támogató (GET) megközelítést. A cél olyan
projektek finanszírozásának növelése, amelyek előmozdítják a környezeti szempontból fenntartható,
alacsony szén-dioxid-kibocsátású átállást gazdaságban, és segítenek megakadályozni a gazdaságok
függését a szénigényes, szennyező megoldásoktól, amelyek kimerítik a véges mértékben rendelkezésre
álló természeti értékeket.
Európai Zöld Megállapodás
Az európai zöld megállapodás cselekvési tervet vázol fel a következőkre:
•
•

az erőforrások hatékony felhasználásának elősegítése a tiszta, körforgásos gazdaságra való
átállás révén;
a biológiai sokféleség helyreállítása és a környezetszennyezés mértékének csökkentése.

Az EU 2050-re klímasemlegessé szeretne válni. Ezt a politikai vállalást az európai klímarendelettel
javasolja jogilag kötelezővé tenni.
Ahhoz, hogy teljesüljön a klímasemlegességi cél, minden gazdasági ágazatnak cselekednie kell.
Együttes feladatok a következők:

•
•
•
•
•

beruházás a környezetbarát technológiákba;
az innováció előmozdítása az ipari szereplők körében;
tisztább, olcsóbb és egészségesebb közlekedési formák bevezetése, mind az egyéni, mind a
tömegközlekedésben;
az energiaágazat széntelenítése;
az épületek energiahatékonyságának biztosítása;
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•

együttműködés nemzetközi partnereinkkel a világszintű környezetvédelmi szabványok javítása
érdekében.

Az EU pénzügyi és technikai támogatást nyújt azoknak, akik a legnagyobb kihívás elé állít a zöld
gazdaságra való átállás. Az ún. méltányos átállási mechanizmus legalább 100 milliárd eurót fog
mozgósítani a 2021–2027-es időszakban a leginkább érintett régiók megsegítésére.

Szakpolitikai területek:

•
•
•
•
•
•
•
•

Biológiai sokféleség, intézkedések a törékeny ökoszisztémánk védelmében
A termelőtől a fogyasztóig, az élelmiszerlánc fenntarthatóbbá tételére irányuló intézkedések
Fenntartható mezőgazdaság
Tiszta energia
Fenntartható ipar, a termelési ciklusok fenntarthatóbbá, környezetkímélőbbé tételére
irányuló intézkedések
Építés és korszerűsítés, az építőiparnak környezetkímélőbbé kell válnia
Fenntartható mobilitás, a környezetkímélőbb közlekedés és szállítás előmozdítása, a
szennyezés megszüntetése
A szennyezés gyors és hatékony visszaszorítását célzó intézkedések

9.0 Monitoring és értékelés
9.1 Monitoring
A klímastratégia célrendszerének nyomonkövetése az alábbi táblázat szerint történik. Mivel a
bázisévi és célévi értékek a korábbi alfejezetekben rögzítve lettek, ezért a duplikáció elkerülése
érdekében csak az ellenőrzés monitoring időszakát mutatja be.
Klímastratégiájában foglaltak nyomon követése elengedhetetlenül fontos a végrehajtás során
felmerülő nehézségek, hiányosságok mielőbbi korrekciójának érdekében. A klímastratégia
végrehajtásának nyomon követése két szinten valósul meg, egyrészt a kijelölt célok, másrészt a konkrét
intézkedések szintjén. Az alábbi táblázat az egyes célokhoz, illetve az intézkedésekhez rendelt
indikátoroknak azokat a fő jellemzőit tartalmazza, amelyek alapján azok meghatározott időközönként
történő gyűjtése gördülékenyen elvégezhető. Az indikátorok gyűjtéséért minden esetben az
Önkormányzati Hivatal a felelős, amely azonban a feladat elvégzésébe minden esetben be kell, hogy
vonja az adott indikátor tekintetében releváns információval bíró egyéb helyi, illetve térségi
intézményeket.

Közösségi fejlesztési módszereket alkalmazó települési/térségi klímaplatfom működtetése
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1. táblázat A stratégia minitoring rendszere
Intézkedés kódja/címe

Indikátor neve

Mértékegység

Gyűjtési
gyakoriság
3

Célév

Célérték

M1 ETS rendszerbe tartozó
nagyvállalatok és további
jelentős kibocsátó ipari és
szolgáltató
cégek
épületenergetika,
telephelyi korszerűsítése,
energiahatékonysági,
megújulóenergiafelhasználásának növelése
M2 ETS rendszerbe tartozó
nagyvállalatok és további
jelentős kibocsátó ipari és
szolgáltató
cégek
gyártástechnológiájához,
szolgáltatási folyamataihoz
kapcsolódó
technológiai
korszerűsítés
az
ÜHG
csökkentés érdekében
M3 Lakossági energetikai
fejlesztések
támogatása,
beleértve
az
épületenergetikai
fejlesztéseket és háztartási
gépek cseréjére vonatkozó
támogatásokat
M4 A fenntartható egyéni
közlekedés
ösztönzése,
alternatív
hajtáslánccal
működő
gépjárművek,
elektromos
és
hagyományos kerékpárok,
ill. mikromobilitási eszközök
használatának támogatása
M5
Települési
szilárdhulladék
mennyiségének redukálása
megelőzéssel, a szerves és
zöldhulladék
mennyiségének
csökkentésével,
a
csomagolóanyagmentes
vásárlás ösztönzésével
A1 Települési hőségriadó
terv
kidolgozása
a
hőhullámok kezelésére

Energetikai
korszerűsítésen
átesett
épületek
száma

db

önkormányzat,
vállalatok

2030

10

Energetikai
korszerűsítésen
átesett
gyártástechnológiai
folyamatok,
szolgáltatások,
termékek száma

db

önkormányzat,
vállalatok

3

2030

50

Energetikailag
felújított
ingatlanok száma

db

önkormányzat

3

2030

500

Csak
fosszilis
üzemű
személygépkocsival
munkába
járó
foglalkoztatottak
számának
csökkenése 2020hoz képest
Települési szilárd
hulladék
mennyiségének
csökkenése 2020hoz képest

%

helyi felmérés,
közútkezelő,
KSH

3

2030

10

%

KSH

3

2030

15

Hatályos,
nyergesújfalu
ás
Lábatlan városára
vonatkozó
hőségiadó
terv
megléte

igen/nem

Önkormányzat

3

2022

1
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Adatforrás

A2 Szociális és egészségügyi
alapellátás,
Időskorúak
nappali
ellátásának
fejlesztése az klímaváltozás
kedvezőtlen
közegészségügyi hatásainak
mérséklése érdekében

A3
Komplex
fenntarthatósági
szempontú
településfejlesztési,
területhasználati tervező és
üzemeltető
rendszer
kidolgozása
A4 Országos és helyi
védettségű közterületek,
műemlékek állagmegóvása,
rendszeres karbantartása,
alkalmazkodási
képességének
erősítése
térinformatikai
alapú
monitoring
rendszer
kialakításával
A5
A
fenntartható
vízgazdálkodást,
vízmegtartást
előtérbe
helyező
komplex
csapadékvízkezelési terv,
infrastruktúra és eljárások
kialakítása a villámárvizek
és aszályhelyzetek kezelése
érdekében
SZ1 Lakossági klímavédelmi
szemléletformálási
programok megvalósítása
Sz2Vállalati klímavédelmi
szemléletformálási
programok megvalósítása
SZ3 Közösségi fejlesztési
módszereket
alkalmazó
települési/térségi
klímaplatfom működtetése

OMSZ szerint 1-es
és 2-es riasztási
fokozatú
hőhullámok alatti
halálozások
számának változása
2011-2020-as
iőszak
átlagához
képest
Települési
zöldfelület
növekedése 2020hoz képest

%

KSH,
önkormányzat

3

2030

0

db

KSH,
önkormányzat

3

2024

1

Felújított országos
vagy
helyi
védettségű
műemlékek száma

db

Építésügyi
és
Örökségvédelmi
Hivatal,
önkormányzat

3

2030

5

Csapadékvizet
hasznosító
önkormányzati
intézmények
és
háztartások
számának változása
2020-hoz képest

%

Önkormányzat

3

2030

30%

Megvalósított
szemléletformálási
programok száma
Megvalósított
szemléletformálási
programok száma
Platform
évi
üléseinek száma

db

önkormányzat

3

2024

50

db

vállalatok

3

2024

20

db

önkormányzat

3

2021

4

Forrás: saját szerkesztés
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9.2 A jövőbeni stratégiai tervezési és felülvizsgálati tevékenység harmonizálása a
klímastratégiával
A fenti adatok rendszeres gyűjtése és elemzése szolgáltat alapot a klímastratégiában foglalt
célok teljesülésének, továbbá az azokat szolgáló intézkedések megvalósulásának aktuális
állapotáról szóló értékelések összeállításához.
Fontos megjegyeznünk, hogy a klímastratégia tervezése során bár az összes lehetséges jövőbeni
hatást igyekeztünk értékelni, egy ilyen komplex és szerteágazó problémakör kapcsán lehetetlen
minden jövőbeni hatásra felkészülni, ezért a stratégia felülvizsgálata javasolt lehet nem várt
helyzetek kialakulása esetén.
A klímastratégiáról annak elfogadását követően igény szerint, de legfeljebb háromévente
előrehaladási és felülvizsgálati jelentést készít a 2 önkormányzat, az első jelentés összeállítása a 20212023 közötti évekre vonatkozóan 2024-ben készül el.
Ezt követően minden újabb hároméves időszakra vonatkozóan a vizsgált időszak utolsó évét követő
évben időszerű az előrehaladási és felülvizsgálati jelentés összeállítása. A jelentés az indikátorértékek
alakulásának bemutatása mellett szöveges értékelést is tartalmaz a végrehajtás fő tapasztalatairól, az
azokat segítő, illetve akadályozó legfontosabb tényezőkről, így a stratégia megvalósításához szükséges
anyagi források alakulásáról, a stratégia tartalmához kapcsolódó esetleges újonnan megjelent kutatási
eredményekről, technológiai eljárásokról, a városokban, vagy az országban az elmúlt években
elfogadott új fejlesztési irányokról, valamint minden olyan körülményről, amelyek érdemi hatást
gyakorolhatnak a kitűzött célok elérésére.
Mindezek alapján az előrehaladási és felülvizsgálati jelentés – indoklással alátámasztott – javaslatot
kell, hogy tartalmazzon arra vonatkozóan, hogy az elmúlt időszakban bekövetkezett változások
indokolttá teszik-e települési klímastratégia módosítását, amennyiben igen, mely részét, milyen
módon. A fentiek alapján a települési klímastratégia aktualizálása és egyéb települési stratégiai
dokumentumokkal való harmonizálása hároméves gyakorisággal biztosítottnak tekinthető.
Az éghajlatváltozás az élet szinte valamennyi területét érinti, ennek megfelelően a klímastratégia
számos ágazat számára jelöl ki feladatokat, amelyeknek integrálódniuk kell az adott fejlesztési terület,
ágazat stratégiai dokumentumaiba is. Ebből következően amellett, hogy a klímastratégia maga is
alkalmazkodik a város többi fejlesztési elképzeléseihez, ez utóbbiaknak is összhangban kell lenniük a
jelen dokumentumban és annak módosított változataiban kijelölt célokkal, beavatkozási irányokkal.
Ennek elérése érdekében a 2 település képviselőtestületének a település stratégiai
tervdokumentumainak soron következő és azt követő mindenkori felülvizsgálata során érvényesíteni
kell azokban a klímastratégia szemléletét, amennyiben lehetséges konkrét beavatkozási irányait,
intézkedéseit.

136

Mellékletek
1.sz. melléklet – Fogalomtár
Mitigáció
Adaptáció
KBTSZ

NATÉR

Aladin, vagy Aladin Climate Model

REMO model

REGCM

csökkentés, enyhítés, csillapítás: A meglévő
ÜHG kibocsátás csökkentése.
Alkalmazkodás már meglévő,
elkerülhetetlen hatásokhoz.
Klímabarát Települések Szövetsége- Jelen
Klímastratégia alapját szolgáltató szervezet
Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai
Rendszer, egy hazai kezdeményezés,
melynek köszönhetően több klímamodell
eredményei és a hazánkban várható egyes
scenáriók hasonlíthatók össze a térképészeti
adatbázisra vetítve.
Az ALADIN-Climate-modell a nemzetközi
együttműködésben kifejlesztett ALADIN
(Aire Limitée Adaptation Dynamique
Développement INternational) rövid távú,
korlátos tartományú előrejelző modell
klímaváltozata. Az Országos Meteorológiai
Szolgálatnál az ALADIN-Climate 4.5.
verzióját adaptálták. A klímamodellek
felbontása hazai körülmények között
alapvetően kétféle. Az ALADIN és a
RegCM modellek 10 km-es, míg a PRECIS
és a REMO modellek 25 km-es rácshálóból
indulnak ki, azonban ettől eltérő
felbontásokkal is tesztelték a modelleket.
A Max Planck Intézet az Európai Középtávú
Előrejelző Központ globális
időjáráselőrejelző modelljén alapuló
ECHAM nevű légköri általános cirkulációs
modelljét dolgozta ki az 1980-as évek
második felében, ezt követte a REMO
(REgional MOdel) regionális éghajlati
modell (Jacob, Podzun 1997) kidolgozása,
amelyet a Német Meteorológiai Szolgálat
rövid távú előrejelző modellje, az Európa
Modell (Majewski 1991) es az ECHAM4
modell (Roeckner et al. 1996) ötvözésével
hoztak létre. Az Országos Meteorológiai
Szolgálat (OMSz) 2004-ben adaptálta a
REMO regionális klímamodellt, amellyel a
fő cél a 21. században várható változások
feltérképezése volt
Az első generációs RegCM modellt az
NCAR Pennsylvania Állami Egyetem (PSU)
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Kompetencia
Emisszió
Stakeholder
Power mapping
ÜHG
Involvement
ATL eszköz

BTL eszköz

Homo oecologicus

Fugitív kibocsátás
Dekarbonizáció
Follow up kampány

SWOT elemzés

által használt MM426 alapján fejlesztették ki
a ’80-as évek végén (Dickinson et al., 1989;
Giorgi, 1989), ami azóta folyamatos
módosításokon esett át (Giorgi et al., 1999;
Pal et al., 2000). Az MM4 mezoskálájú
modellben több fizikai parametrizációt
lecseréltek, hogy alkalmazni tudják a
klímakutatásokban. Főleg a sugárzás-átvitel
és a felszíni fizikai folyamatok leírásában
hajtottak végre változtatásokat, melyek
végül a RegCM modellcsalád első
generációjához vezettek.
Készség, képesség
Kibocsájtás
Érintett, bizonyos témákban érintettek köre.
„Erőtérképezési eljárás”, melyben felmérjük,
hogy az egyes érintettek milyen mértékben
képesek tenni egy ügyért és valójában
mennyire érdekeltek az ügy végrehajtásában.
Üvegházhatású gázok (jellemzően széndioxid, metán, nitrogén oxidjai)
Bevonás, bevonódás: Az érintettek
bevonása, aktív cselekvésre késztetése.
Az ATL az angol Above The Line (vonal
fölött) kifejezés rövidítése. A hagyományos
médiumokon keresztüli kommunikációs
formákat jelenti- újság, TV, rádió
Az angol Below The Line (vonal alatt)
kifejezés rövidítése. A nem hagyományos
eszközökön keresztüli kommunikációt
jelenti. Pl. flash mob, nyilvános akciók stb.
A holisztikus szemlélet alapján élő ember,
vagy más néven a környezetével
összhangban, együttműködésre és
fenntartható fejlődésre törekvő ember.
Diffúz, átszűrődő, nem könnyen
azonosítható helyről érkező káros anyag
kibocsátás
A magas ÜHG kibocsátás csökkentése a
gazdaságban.
Olyan kommunikációs kampány, mely egyegy esemény megrendezése után valósul
meg, hogy annak hatásait mérje vagy még
szélesebb kör számára terjessze.
Módszertan egy vállalkozás vagy szervezet,
jelen esetben pedig a megye belső és külső
tényezőinek felmérésére, melyek lehetnek
erősségek, gyengeségek, lehetőségek és
veszélyek
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ITP
ÜHG hotspot

ETS rendszer

Csapágyváros

CNG és LPG

Integrált Területfejlesztési Program
Kibocsátási forrópont, olyan terület, pl. nagy
forgalmú út vagy ipari park, ahol a sok káros
anyag kibocsátás koncentrálódik
Emission Trade System: Az ÜHG kibocsátás
EU-n belüli mérési és az egyes kibocsátási
egységek kereskedelmi rendszere
Olyan település mely egy kiemelt, nagy
forgalmú és gazdasági súlyú térséget övez, s
saját régiójában magas
forgalommal/gazdasági súllyal rendelkezik,
egyben átmenő útvonalainak legfőbb célja a
fent említett kiemelkedő gazdasági súlyú
település.
Gázüzemű hajtóanyag gázüzemű járművek
számára

Prognózis

Jövőre vonatkozó becslés

Meddőhányó

A tájseb egy fajtája, külszíni bányafejtések
után visszamaradó kihasználatlan, lepusztult
terület.
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