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Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)

Előszó
A környezetvédelem ténylegesen a településeken valósul
meg. Ezt felismerve a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége környezetpolitikai tevékenységét alapvetően két szempont határozza meg: az alkotmányos elvek
– az Alaptörvény P) cikke természeti erőforrások megőrzésének kötelessége) és XXI. cikke (egészséges környezethez való jog) – és a településeken élők igényei, amelynek
része – többek közt – az élhető település, az egészséges
környezet, az épített környezet védelme és a jövő nemzedéke számára történő megőrzés.
A TÖOSZ-nak több környezetvédelmi programja van
a helyi környezetvédelem népszerűsítése, segítése érdekében, valamint pályázatok révén szakmai képzésekkel is segíti tagjait.
A TÖOSZ ez irányú tevékenységének része volt az „Önkormányzati képzés norvégmagyar együttműködéssel a hatékony helyi válaszokért a klímaváltozás kihívásaira”
című projekt is, amelynek összefoglaló kiadványát tartja most kezében a Tisztelt Olvasó.
Bízom benne, hogy sok hasznosítható információt talál kiadványunkban és Önben
is megerősödik az az érzés: van és lehet megoldás, tudok és közösen tudunk tenni érte.
A projektben részvevők nevében is megköszönöm figyelmét.
Dr. Gyergyák Ferenc
a TÖOSZ főtitkára
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„Amit ma teszünk, döntés arról, hogy milyen lesz a világ holnap.”
(Marie von Ebner-Eschenbach)

Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)

Bevezető
Kutatások szerint a klímaváltozás szempontjából hazánk
Európa egyik legsérülékenyebb országai közé tartozik.
Az éghajlatváltozás mára tudományosan bizonyított és
széles körben elfogadott ténnyé vált. Egy felmérés szerint a lakosság több mint 70%-a érzi úgy, hogy védtelen
az éghajlatváltozás hatásaival szemben. A lakosok fele azt
gondolja, hogy az önkormányzatnak kell konkrét, védekező intézkedéseket tenni a településen.
A települések vezetői szabadon dönthetnek arról, hogy
rendelkeznek-e klímavédelmi stratégiával, azonban egy
felelősen gondolkozó önkormányzat nem hagyhatja figyelmen kívül az éghajlatvédelmi szempontokat. Minden
döntéshozónak tisztában kell lenni, hogy várhatóan hogyan érinti a települést a klímaváltozás és ezért fel kell készülni ennek lehetséges hatásaira.
Tisztában vagyunk azzal, hogy az éghajlatváltozás új, eddig nem vagy kevésbé ismert
kihívások elé állítja a települések vezetőit, új erőforrásokat és erőfeszítéseket igényel
tőlük. Érdemes azonban tényként elfogadni és meglátni, hogy a felkészülés, alkalmazkodás révén a település erősebbé, biztonságosabbá és ellenállóbbá válik.
A 2104-2020 közötti uniós források ötödét az éghajlatváltozás elleni küzdelemre kell
fordítaniuk a tagállamoknak. A források jelentős az önkormányzatok tudják lehívni,
ezáltal fokozottabb szerephez jutnak a klímavédelemmel kapcsolatos döntések és intézkedések során a településeken. Fel kell tehát készülni a települési önkormányzatoknak
erre a feladatra is.
A rendelkezésre álló információ azonban még mindig kevés vagy hiányos, a hazai
önkormányzatok és döntéshozóik nincsenek kellőképpen informálva a klímaváltozás
településüket, vagy akár hétköznapjaikat érintő káros hatásairól.
Ehhez a munkához kívánunk segítséget adni az önkormányzatoknak ezzel a kiadván�nyal, amelyben egyrészt összefoglaltuk a projekt keretében megvalósított képzésünk eredményeit, másrészt bemutatunk egy konkrét helyi adaptációs intézkedési tervet, valamint
egy „mini” alkalmazkodási stratégiát is, amelyek a képzésen tanultak alapján készültek.
Végül, de nem utolsó sorban az utolsó fejezetben az alkalmazkodás tekintetében olyan
települési szintű megoldásokat, jó gyakorlatokat gyűjtöttünk össze, amelyek egyrészt
követendő példák lehetnek más települések számára is, másrészt céljuk, hogy ösztönözzék a településeket klímatudatos magatartásra, szemlélet- és tudatformálásra egyaránt.
Reméljük, hogy kiadványunk hasznosnak bizonyul és örömmel várjuk visszajelzéseiket, további fejlesztési ötleteiket jövőbeni programjainkhoz.
Dr. Steiner Erika
a TÖOSZ főtitkár-helyettese
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A projekt
összefoglalója
A TÖOSZ-ról
Szövetségünk, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) nagy múltú,
1612 helyi önkormányzatot tömörítő érdekvédelmi szervezet, aminek egyik legfőbb célja
az önkormányzati szektor erősítése, fejlesztése.
Az elmúlt 15 évben számos kapacitásépítési projektet hajtottunk végre és megalapítottuk a Polgármester Akadémiát, amelynek számos programját kínáljuk az önkormányzatoknak a mai napig. Programjaink nagy részére nemzetközi együttműködés keretében
született és került megvalósításra.

A Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetségéről
A KS valamennyi norvég önkormányzatot tömörítő érdekvédelmi szervezet Oslói központtal és 7 regionális irodával az ország minden részében. Alkalmazottjainak száma
220 fő. Nemzetközi tevékenységeinek középpontjában a helyi demokrácia támogatása,
az önkormányzatok fejlesztése áll.

A projekt előzményeiről
Ez a képzés a Norvég Alap Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapja keretében meghirdetett kiírásra kidolgozott projektünkben került kidolgozásra. A Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetségével sikeresen elnyert támogatás már az ötödik közös projektünk 2009 óta a Norvég Alap támogatásával. Nemzetközi ernyőszervezetekben, mint
amilyen az Európai Települések és Régiók Tanácsa (CEMR) valamint az Európa Tanács
Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa képviselőink egyébként is folyamatosan együtt dolgoznak a helyi és a regionális önkormányzatok érdekeinek érvényesüléséért, lakosaink jólétéért.
2009-ben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (akkoriban Corvinus Egyetem) és a KS
partnerségével vezette a TÖOSZ azt a kétéves projektet, amivel megalapítottuk a Polgármester Akadémiát. Akkoriban 60 polgármester vett részt a 10 hónapos képzésen,
havonta két nap időtartamban. A résztvevőket, akik a következő választásokon indultak, 86%-ban újraválasztották.
Sokat tanultunk a KS működéséről, módszereiről és a legfőbb célunk tag-önkormányzataink fejlesztése és segítése volt.
A 2011-es nagyobb projektünk az ügyfél oldali erőszak megelőzéséről szólt; a tapasztalatcsere arra irányult, hogy önkormányzataink hogyan alakíthatnak ki magas színvonalú szolgáltatásokat a lakosoknak, miközben megfelelő védelemben is részesítik alkalmazottjaikat.
2013 és 2016 között a MANORKA (magyar-norvég kapcsolatok rövidítéséből) projektben dolgoztunk együtt, immár 10 partnerrel, nagyobb léptékekben: létrehoztuk a
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magyar önkormányzatok számára ingyenesen igénybe vehető Önkormányzati Információs és Koordinációs Központot.
A tapasztalatcsere és a tanulás a hatékony fejlesztések záloga. A vezetés minősége nagyban befolyásolja a helyi közszolgáltatások és a közösségi élet színvonalát. A MANORKA
projektben folytattuk a megkezdett munkát: továbbfejlesztettük a Képviselők Képzése
programot, új metódust fejlesztettünk ki a járások és önkormányzatok együttműködésének javítására és 101 járásban elkezdtek együtt dolgozni egy tréning keretében a szakemberek. Az életen át tartó tanulás ösztönzésére képeztük a polgármestereket, önkormányzati szakembereket. Az idősellátás és a falvak helyzetének javítása témakörben bilaterális és hazai szinten tapasztalatcsere program valósult meg. Összesen 3626 fő vett részt
képzésen vagy tapasztalatcserében a MANORKA projektben; több, mint 700 intézményt
képviselve. A projektben tíz tanulmányútra került sor Norvégiában, norvég partnereink
valamennyi jelentős projekteseményen jelent voltak hazánkban.

A klímastratégiai képzésről
A képzési anyag a TÖOSZ szakmai partnere, az Energiaklub Szakpolitikai Intézet Módszertani Központ által kidolgozott tananyagon és módszeren alapult, amely kiegészült
norvég és magyar példákkal tekintettel arra, hogy a kapacitásépítés leghatékonyabb módja
az egymástól való tanulás.
2016-ban az Energiaklub Szakpolitikai Intézet Módszertani Központ a TÖOSZ-szal partnerségben a Klímaválasz program keretében egy sikeres projektet valósított meg magyar
önkormányzatoknak azzal a céllal, hogy időben felkészülhessenek a klímaváltozás településüket érintő káros hatásaira. Ez a képzési anyag a HU01-0017-COOPER-B2-2017 azonosítószámú projektben került továbbfejlesztésre kiegészítve konkrét norvég és magyar
példákkal. A projekt cím, „Önkormányzati képzés norvég-magyar együttműködéssel a
hatékony helyi válaszokért a klímaváltozás kihívásaira”, egyszerre tükrözi a bilaterális
és a szakmai projektcélokat is.

A workshopok az alábbi főbb témaköröket érintették:
–– Éghajlatváltozással kapcsolatos szakmai ismeretek (hazai kihívásokra fókuszálva)
–– Települések sérülékenységének vizsgálata – melyek a települések legkritikusabb
pontjai
–– Alkalmazkodóképesség javítása (működő jó példák bemutatásával)
–– Stratégiakészítés
–– Konkrét intézkedési terv kidolgozása a település sérülékenységének csökkentésére
(ütemezés, forrásteremtés, érintettek stb.)
–– Kommunikációs készségek és eszközök a klímavédelem területén
A szakmai program eredménye, hogy valamennyi résztvevő egy helyi adaptációs intézkedési tervet és egy „mini” helyi klímastratégiát dolgoz ki a klímaváltozásra való felkészülés érdekében.

A képzési időpontok:
–– 2017. december 12-13.
–– 2018. január 16-17. (norvég partnerekkel, szakértőkkel közösen vezetett napok)
–– 2018. február 20-21.
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Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)

2018. január 15-17. között a TÖOSZ által fenntartott Önkormányzati Információs és
Koordinációs Központba ellátogattak norvég szakemberek is, Kiira Keski-Nirva, a Norvég Helyi és Regionális Önkormányzati Szövetség nemzetközi szakértője, Larvik Önkormányzatától Knut Hjalmar Gulliksen, Larvik önkormányzat katasztrófa elhárításért és
szociális biztonságért felelős igazgatója, Hå Önkormányzatától Eirik Sør-Reime, közüzemi igazgató és Jan Sigve Tjelta, a fejlesztésért felelős igazgató.
A háromszor kétnapos képzési programon 16 településről 20 fővel, a téma iránt elhivatott polgármesterek, alpolgármesterek és környezetvédelemmel foglalkozó önkormányzati szakemberek vettek részt.

A képzési programot Pej Zsófia, az Energiaklub Szakpolitikai Intézet Módszertani Központ önkormányzati
szakértője vezette.
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A résztvevő
települések éghajlati
adottságai
A résztvevő települések az ország különböző területén helyezkednek el, fekvésük, földrajzi, természeti, éghajlati adottságaik eltérnek, ezért más-más módon kell felkészülniük
a döntéshozóiknak a klímaváltozás lehetséges hatásaira.

Berhida
A Mezőföld és a tájat ÉNy-felől határoló peremterület, a Dunántúli-középhegység K-i
széle a Dunántúl legkontinentálisabb éghajlatú területe. A téli hőmérsékleti minimumok
és a nyári maximum hőmérsékletek közötti ingás itt igen magas. A napsütéses órák száma szintén igen magas, évente átlagosan közel 2000 óra. Ettől
nem független, hogy a felhőzet tekintetében a Mezőföld a derültebb tájak
közé tartozik. Az uralkodó szélirányok az É-i és az ÉNy-i. Különösen fontos
éghajlati elem, a csapadék, melynek éves összege a Mezőföldön jellemzően
alacsony. A szűkebb térségből csak néhány pontról ismertek hosszabb adatgyűjtésen alapuló mérések. Az éves csapadékmennyiség jellemzően nem éri el a 600 mm-t. A területen az országos átlagnál jóval nagyobban az aszályok

Borsodszentgyörgy
Borsod-Abaúj-Zemplén megye éghajlati sérülékenysége magasabb a nyugati területekkel összehasonlítva. Az éghajlati modellek alapvetően egységesek abban, hogy az ország
keleti és déli területein kell jelentősebb felmelegedéssel számolni, ami befolyásolja a hőmérsékleti szélsőségek térbeli eloszlását is: a fagyos napok számának csökkenése az észak-keleti országrészben lesz a legkisebb mértékű,
köszönhetően a jellemzően hegyvidéki környezetnek. Ugyanakkor a nyári
napok számának növekedése nagyon magas lesz. A korábban említett megváltozó évszakos csapadék-eloszlás tekintetében a 20 mm-t elérő csapadékú
napok száma az ország keleti-északkeleti területén több nappal is megnőhet,
mely jellemzően az őszi és téli csapadék-többlet idején jelentkezhet. A száraz időszakok maximális nyári időtartama az északkeleti tájakon 10-20%kal, majd a későbbiekben akár 40-50%-kal is nőhet. Egy – a Nemzeti Alkalmazkodási
Térinformatikai Rendszer kidolgozása folyamán végzett – kutatás vizsgálta a hőhullámok okozta többlet-halálozást. Ez alapján Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a 2021–
2050 közötti időszakban várhatóan 60%-kal nő a hőségnapok átlagos éves száma és ezzel
párhuzamosan 40%-kal a küszöbhőmérséklet feletti napi többlethőmérséklettel járhat.
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Bölcske
Tolna megye – mezőgazdasági jellegéből illetve talajadottságaiból fakadóan – hazai
szinten is különösen sérülékeny területnek számít az éghajlatváltozás várható hatásait
tekintve, ugyanakkor a klímaváltozás hatásaival szembeni sérülékenység még
megyén belül is igen nagy területi különbséget mutat. A megyében a hőmérséklettel kapcsolatos szélsőségek egyértelműen és szignifikánsan a melegedés irányába mozdultak el, a szélsőséges időjárási események pedig a térséget
határozottan érintik; különösen a villámárvizek, a hőhullámos napok gyakorisága növekszik folyamatosan, megjelentek a talajdegradáció problémái, továbbá kedvezőtlen képet mutat a társadalom struktúrájának átalakulása (fogyó, elöregedő, romló
egészségi állapotú népesség).
Ezek a negatív tendenciák a 2050-ig készült klímamodellek előrejelzései alapján tovább
folytatódhatnak, ezáltal még inkább sérülékennyé téve a diverz természeti és táji adottságokkal rendelkező, főként mezőgazdaságra épülő és kedvezőtlen demográfiai folyamatokkal rendelkező Tolna megyét.

Kisrécse
Ez a körzet hazánk éghajlatilag egyik legkiegyensúlyozottabb része. Az országos átlagnál jobban érvényesül az Alpok és az óceán hatása és bizonyos mértékig a Földközi-tengeré is. Ebből adódóan a terület meglehetősen csapadékos, szeles, kevesebb
napfényt élvező és többé-kevésbé kiegyenlített hőmérsékletű. Az átlagos éve
csapadékösszeg: 730 mm körüli. A területeken évenként 20-30 olyan nap van,
amikor a napi csapadékösszeg meghaladja a 10 mm-t. A csapadék évi elosztása egyenletesebb az országos átlagnál. A csapadék többnyire zivatarral,
záporral együtt fordul elő a nyári időszakban. Az időről-időre óceáni vagy
az Adria felöl érkező enyhe légtömegek következtében tartós hótakaró csak a védettebb
helyeken alakul ki. Az évi átlaghőmérséklet 9,5-10,5 °C. Relatív enyhe téli hőmérséklet a
jellemző. A hűvös óceáni és a meleg Földközi-tengeri légtömegek télen enyhítik a hideget, nyáron pedig a meleget.

Lesenceistvánd
A terület Kárpát-medencén belül elfoglalt földrajzi helyzete alapvetően meghatározza
az éghajlati viszonyokat, melyre jellemző a kontinentális klímát nyugat felől befolyásoló
atlanti, valamint a délnyugatról érkező mediterrán hatás keveredése. Mindezen változó mértékben érvényesülő éghajlati folyamatokat erősen módosítják a domborzatból eredő mikroklimatikus tényezők. A Tapolcai-medence,
a Káli-medence, valamint a tőle délre eső, Balatonig terjedő terület a mérsékelten meleg–mérsékelten nedves éghajlati típusba tartozik. A kistérség
többi része – északabbi fekvése miatt – viszont már a mérsékelten hűvös–
mérsékelten nedves klímazónába esik. A területből kimagasló Agár-tető önálló egységet képez: hűvös – mérsékelten nedves.
A csapadék évi átlagos mennyisége a tóparti 630 mm-től az Agár-tető 750 mm-éig terjed, de ettől némely esztendőben akár több száz mm-es eltérések is lehetnek, attól függően, hogy a három fő éghajlati hatás közül melyik és mikor kerül uralomra. Az utóbbi
években itt is megfigyelhető a csapadékmennyiség csökkenése, ugyanakkor az esők inten-
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zitása növekvő tendenciát mutat. A medencék és a tópart területén még egy jelenséggel számolni kell.

Nagyszékely
Tolna megye éghajlatára egyrészt az átmeneti jelleg, másrészt a domborzati hatásokból következő változatosság jellemző. A Dunántúli-dombvidék kiegyenlítettebb éghajlata fokozatosan megváltozik, a kontinentalitás mértéke nyugatról keletre jelentős mértékben
növekszik. A napsütéses órák száma 2000-2050, a dombsági tájakon pedig 19502000 órára tehető. A csapadék mennyisége Külső-Somogy, a Völgység és a Szekszárdi-dombság délnyugati részén 650-700 mm között változik, a Mezőföldön,
illetve a sárközi (gemenci) térségben pedig 600 mm alá csökken. Az éghajlatnak köszönhetően Magyarországon itt a leghosszabb a tenyészidőszak, és külön
említést érdemel a terület tagolt felszínhez kapcsolódó mezo- és mikroklíma gazdagság.

Oroszló
A megye éghajlati adottságait tekintve D-i fekvéséből adódóan a szubmediterrán hatások
erőteljes érvényesülése a jellemző, ami az átlagosnál magasabb évi középhőmérsékletben
és napsütéses órák számában mutatkozik meg. Az éves csapadékmennyiség az
atlanti hatások – kismértékű – érvényesülésének köszönhetően az országos
átlagot némileg meghaladja, de különösen a megye D-i és K-i részén országos átlag körüli csapadékmennyiség jellemző. A legmagasabb éves csapadékösszeggel a Mecsek legmagasabb régiói rendelkeznek, ahol 720-760 mm, a
csúcsok térségében 780 mm az éves csapadékmennyiség.
A megye vízfolyásai három vízgyűjtőhöz – Duna, Dráva, Kapos – tartoznak,
melyek közül a Kapos nem érinti a megyét. Fő vízválasztója a Mecsek, tőle É-ra a Kapos,
D-re a Dráva, illetve a Duna a vizek befogadója. A Duna vízjárására a kora tavaszi hóolvadás nyomán fellépő ár és a május-júniusban levonuló zöldár mellett a kora őszi és téli
alacsony vizek jellemzők. A Dráva vízjárása érdekesen alakul, mivel a hazai csapadékmaximumok és hóolvadások kiváltotta kora tavaszi és őszi árhullám mellett a kora nyári
árhullám is levonul a felső szakasz magasabb régióiban bekövetkező hóolvadás nyomán.

Ozora
A területre mérsékelten meleg, mérsékelten nedves éghajlat jellemző. A kistérség nagyobb
részét elfoglaló Külső-Somogyra eső területek legfontosabb éghajlati jellemzői:
Csapadék évi összege: 600-650 mm
Tenyészidőszak csapadékösszege (IV.-IX.hóig) 300-350 mm
Téli félév csapadékösszege 275-325 mm
Hótakarós napok száma: 35-42 nap
Hótakaró vastagsága: 9-11 cm
Évi középhőmérséklet: 10-11 (fok)
Tenyészidőszak (IV-IX. hó) hőösszege: 3100-3200 fok
Első őszi fagy átlagos napja: október 20-25.
Utolsó tavaszi fagy átlagos napja: április 5-11.
Fagyos napok száma: 80-90 nap
Évi napfénytartam: 1950-2050 óra
Uralkodó szélirány: ÉNY-i
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Pécel
Pécel a fővárostól keletre a Gödöllői-dombság nyugati peremvidéke és a Pesti-síkság találkozásának határfelületén fekszik, 43,62 km2 területet foglal el. A Gödöllői-dombvidék
országos jelentőségű védett természeti területhez tartozik. Ezen belül déli
részei a Monor-Ceglédberceli-dombsághoz, délkeleti része a Felső- és AlsóTápió, valamint a Rákos-völgye közötti dombvidékhez kapcsolódik. Ez utóbbihoz csatlakozik a Pécel - Gyömrő közötti töréstől nyugatra elhelyezkedő
Erdő-hegy Rákoscsaba feletti röge. A Rákostól északra fekvő terület pedig
a Fót–Mogyoród közötti dombvidék része. Pécel magasabb dombjai: a Baj
„hegy” 301 méter, Erdő „hegy” 244 méter.
A város határán folyik keresztül a Gödöllői-dombság egyik jelentősebb vízfolyása, a
Rákos-patak. Vízjárása szeszélyes, hóolvadáskor, nagyobb nyári esők alkalmával medre
megtelik, szárazabb időben alacsony vízhozamú. Hossza 37,5 km, vízgyűjtő területe
152 km2. A terület éghajlata mérsékelt, kontinentális, időlegesen óceáni, mivel jobban
tagolt és magasabb térszínű, mint az Alföld. Ennek következtében valamivel alacsonyabbak a középhőmérséklet értékei, a csapadék pedig több.

Polgár
Az évi átlagos csapadékmennyiség 500-600 mm között alakul. Az évi középhőmérséklet 10 °C fok felett van, A legmelegebb hónap a július, ekkor az átlagos középhőmérséklet
megközelíti a 22 °C fokot. Ezzel szemben a leghidegebb hónap január átlagos középhőmérséklete –1 °C fok alatt alakul. A városra és időjárására jellemző, hogy napfényben igen gazdag. A napsütéses órák száma meghaladja
a 2100 órát is. A térségre jellemző szélirány északnyugati és olykor elérheti
a 2,9 m/s sebességet is. A növénytermesztés szempontjából az utolsó tavaszi fagyok ideje április közepére esik, szemben az ország északi részével, ahol
akár még májusban is fagyhat. Az éghajlatváltozás ezt a területet is érinti. Az elmúlt 30
évben közel 3 °C fokkal nőttek a nyári maximumhőmérsékletek értékei, és az előrejelzések szerint a nyári átlaghőmérséklet a jövőben akár 5 °C fokkal is emelkedhet.
A Hortobágyi Tisza-mentéhez tartozó területet elhagyott folyómedrek, morotvák
hálózzák be. Természetes növényzete a Tiszántúli flórajárás része. A Hortobágyhoz tartozó részek jellemző erdőtársulásai a pusztai tölgyesek, a sziki tölgyesek csak kisebb foltokban fordulnak elő.

Püspökladány
A megye területén a szomszédos tájak éghajlati jellegzetességei találkoznak. Klímája nyáron szárazabb, télen kissé hidegebb, mint általában az Alföldön. A középső részen fekvő
Hajdúság minden tekintetben átmenet a hűvösebb, csapadékosabb Nyírség
és a melegebb, szárazabb Közép-Tiszavidék, illetve Hortobágy között. A napsütés évi összege 2020-2150 óra, az évi középhőmérséklet átlaga pedig 10,511,0 °C között mozog, északról déli irányba haladva növekszik. Jellemző talajtípusai a réti és öntéstalajok, helyenként a homoktalajok. A térség az ország
egyik legszárazabb területe, ahol a csapadék évi mennyisége nem éri el az
500 mm-t. Legcsapadékosabb hónap a június (55-75 mm), legszárazabb a január (25-35
mm). A csapadék az év folyamán egyenlőtlenül oszlik el. A hótakarós napok száma több
évtized átlagában 30-40, ami országosan alacsony érték. Hajdú-Bihar földrajzi sajátos-
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sága, hogy felszínét fiatal, laza, gyűretlen és igen nagy vastagságban felhalmozódott szárazföldi eredetű üledék borítja. A keleti részek csapadékellátottsága jobb, itt a vízigényesebb kultúrák, a térség többi részén a szárazságot jobban tűrő növények termesztéséhez megfelelő az éghajlat.

Salgótarján
A megye általános képére a mérsékelten hűvös és mérsékelten száraz éghajlat a jellemző.
Az időjárás kedvező, alapvetően nagy szélsőségeket nem mutat, mivel a megye éghajlatát
leginkább a Cserhát alacsony hegységi-, dombsági jellege határozza meg, így
az Alföldre jellemző nagy hőhullámok vagy a magasabb hegyvidéki területek
rekord hidegei itt enyhébben jelennek meg az évi időjárási változások során.
Nógrád megye éghajlata az eltérő domborzati adottságokból fakadóan változatos jelleget mutat. A magasabb területeken, mérsékelten hűvös – mérsékelten nedves az éghajlat, míg a dombsági területeken, illetve a völgyek
és medencék területén mérsékelten hűvös – mérsékelten száraz az éghajlat.
A napsütéses órák számának évi összege 1850-1950 óra körüli, nyáron 740-770 óra, míg
télen 160-200 óra körüli. Az évi átlagos középhőmérséklet 8-10 °C, míg a magasabban
fekvő hegyvidéki területeken ezek az értékek 6-8 °C között változnak. A vegetációs időszak átlagos hőmérséklete 15,2-16,8 °C. A nyári hőmérsékleti maximumok sokéves átlaga a
magasabb részeken 28-30 °C, máshol 31-33 °C. Az éves csapadékösszeg a magasabb részeken 750 mm, az alacsonyabb, zártabb részeken, 550-600 mm, ebből 340-430 mm vegetációs időszakban hullik. A 24 óra alatt hullott csapadék eddig mért legmagasabb összege
176 mm, azonban a csapadékintenzitás növekedésével és a szélsőségek gyakoribbá válásával még ez az érték is megdőlhet a jövőben. Az átlagos hótakarós napok száma 40-60
között van, az átlagos maximális vastagsága van ahol 20-25 cm (Zagyva és a Tarna völgye), a dombsági részeken 35-40 cm, míg a magasabb területeken az 50-60 cm-t is eléri.

Sóly
A település a Balaton-felvidéknek a Bakony hegységgel találkozó törésvonalában fekszik.
A Bakonyvidéki éghajlati átlagok jelentős szélsőségeket fednek el. A déli oldalak szárazak, melegek, itt és a peremvidéken 550-600 mm csapadék hullik évente.
A Magas-Bakonyban 700-800 mm közötti az átlagos évi csapadék. Az évi
átlagos napfénytartam 2000 óra, ezen belül a Bakonyban elég sok a borult
nap (110 évente). Az átlagos évi középhőmérséklet 9,0-10,5 °C között változik,
a Balaton-part melegebb, a Bakony hűvös. A hegységben a tél hosszú, zord,
jelentős hótakaróval, hófúvásokkal. A Balaton-felvidék éghajlati adottságaira a kontinentális, az atlanti és a mediterrán hatás jellemző. Évszázadok óta, a szőlőművelés során a
köves talajból kiforduló törmelékdarabokat mindig a mezsgyére hordták, ahol egymásra
halmozva hatalmas sáncokat emeltek. Ezek jelentősen javították a mikroklímát.

Szarvas
Szarvas a mérsékelten meleg és a meleg éghajlati öv határán fekszik, amely
különösen a város ÉNy-i részén száraz. A mérsékelten meleg és meleg éghajlati öv határán való elhelyezkedés, az évi átlagos 500-550 mm csapadékmen�nyiség a térséget a Tiszántúl legszárazabb területévé teszi. A júliusi középhőmérséklet 21-22 °C, a napsütéses órák száma évente megközelítőleg 2100
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óra. A helyi klímát az igen magas éves napfénytartam (2100 óra/év) jellemzi, viszont a
terület évi csapadékmennyiségével Magyarország egyik legalacsonyabb értékével rendelkezik (400-500 mm/év). A hőmérséklet ingadozásában az Alföldre jellemző szélsőségek figyelhetők meg: a júliusi 22 °C-os középhőmérséklet januárra –2 °C-os középhőmérsékletre csökken.

Törökbálint
Törökbálint mérsékelten meleg-száraz éghajlatú. Az évi napfénytartam 1940 óra. A nyári
évnegyedben 765 óra, a téliben 175 óra körüli napfényt élvez. Az évi középhőmérséklet
sokévi átlaga a városi hatás miatt kevéssel meghaladja a 10 °C-ot, a nyári félév
átlaghőmérséklete 17,0-17,5 °C. Évente 188-193 napon keresztül, április és október közepe között magasabb a napi középhőmérséklet, mint 10 °C. A fagymentes időszak hossza 205 nap körüli. A legmelegebb nyári napok maximumhőmérsékleteinek sokévi átlaga 33,0-33,5 °C közötti, a leghidegebb téli
napok minimum hőmérsékleteié –13,0 és –14,0 °C közötti. Évente 550-580 mm csapadék valószínű, ebből a tenyészidőszakban 320-340 mm eső hull. Átlagosan 35-40 hótakarós nap a megszokott, 20-22 cm átlagos maximális hóvastagsággal. A leggyakoribb szélirányok a nyugati és az észak-nyugati. Az átlagos szélsebesség 3-3,5 m/s, a szélnek kitett
kopár helyeken közel 4 m/s. A város klimatikus adottságai közül legjelentősebb befolyásoló tényező annak földrajzi fekvése és morfológiai adottságai. Kedvező adottság, hogy a
település közvetlen környezetében, külterületén nagy erdőfoltok, víztükrök biztosítanak
biológiailag aktív felületeket, javítva a mikroklímát. A nyugat-keleti irányú völgyeletek
elősegítik a levegő frissítését az uralkodó nyugati szél által. A viszonylag jó átszellőzés
fennmaradása a településen jellemző alacsony beépítettségnek (kertvárosias lakóterületek) is köszönhető. A helyi klíma szempontjából kedvezőtlenek a sűrű beépítettségű,
alacsony zöldfelületi borítottságú ipari-gazdasági és kereskedelmi telephelyek. A beépített és szabadterületek közötti hőmérsékleti különbséget tovább fokozza a helyi hőtermelés: télen a fűtés, nyáron a klímaberendezések hatása.

Vép
Az évi középhőmérséklet a sík részeken 10, a hegyvidéken 8 °C körül alakul. A napsütéses órák száma évente 1900-ra tehető. A csapadék átlagos mennyisége az utóbbi évek
során visszaesett, a korábbi 700-750 mm-ről 600 mm-re. Az éghajlat a nyugati területektől a megye keleti, sík részei felé haladva egyre inkább kontinentális jelleget mutat. A 650 mm-t meghaladó éves csapadékmennyiség, az
ennek csaknem mindenütt alatta maradó párolgási értékek és a hűvös nyarak következtében a táj vízellátottsága az ország egyéb területeihez hasonlítva
a legkedvezőbbnek mondható. A középhegységi és dombsági területeken a
pozitív vízmérleg, a felszín nagyfokú szerkezeti tagoltsága, a felszíni és felszínközeli kőzetek gyenge vízáteresztő képessége, illetve a talajok nagy részének rossz vízgazdálkodása
együttesen eredményezik, hogy a lefolyásviszonyok igen kedvezőek és a táj vízhálózatát a
nagy vízfolyássűrűség, a magas vízhozamok jellemzik. A domborzatilag kevésbé tagolt, alacsonyabb térszíneken és a sík területeken a kisebb csapadékmennyiség és nagyobb párolgás, a jó vízáteresztő- és víztároló-képességű kőzetek és talajféleségek együttesen ros�szabb lefolyásviszonyokat eredményeznek, így ezek a területek kevésbé sűrű vízhálózattal és jelentős felszín alatti vízkészletekkel jellemezhetők.
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A Nemzeti
Éghajlatváltozási
Stratégiáról
Nagyon fontos, hogy hazánk is felkészüljön a várható éghajlatváltozás tovagyűrűző kedvezőtlen következményeihez való alkalmazkodásra. A hosszú távú tervezés eszköze a
Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, mely 2030-ig, illetve 2050-ig tekint előre és határoz meg cselekvési irányokat. A több mint 220 oldalas dokumentum vezetői összefoglalója kiemeli: az éghajlatváltozás veszélyezteti a nemzeti (természeti, humán és gazdasági)
erőforrásokat. Cél a természeti értékek, erőforrások (termőföld, ivóvíz, biológiai sokféleség), és kulturális kincsek megőrzése, valamint az emberi egészség kiemelt védelme.
Az összefoglaló szerint Magyarország az éghajlatváltozás valószínűsíthető következményeit tekintve Európa egyik legsérülékenyebb országa. 2021-2050 között minden évszakban szinte az ország egész területén 1 °C-os hőmérsékletemelkedéssel számolnak a szakemberek. Az évszázad végére pedig a nyári hónapokban több mint 4 °C-os melegedés is
lehet. Az éves csapadékösszegben nem számítanak nagy változásra, az eddigi évszakos
eloszlás viszont nagy valószínűséggel átrendeződik: a nyári csapadék a következő évtizedekben 5, az évszázad végére akár 20%-kal is csökkenhet, míg ősszel és télen több csapadék várható a megszokottnál. Hosszabb szárazság nyáron, míg nagymennyiségű és
intenzív csapadék inkább ősszel lesz gyakoribb.
Az átdolgozott stratégia három fő részből áll. Az úgynevezett hazai dekarbonizációs
útitervben rögzítik az üvegházhatású gázok kibocsátás-csökkentésének céljait, prioritásait és cselekvési irányait. Megjegyzik, hogy az ilyen gázok kibocsátása szempontjából Magyarország helyzete az Európai Unión belül kedvező, amit jórészt az alacsony egy
főre eső energiafogyasztásnak, az energiatermelésen belül az atomenergia, és a relatíve
alacsony fajlagos kibocsátású földgáz dominanciájával magyaráznak.
A stratégia szerint az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés megvalósítása nem jelent versenyképességi korlátot a magyar gazdaságnak, sőt az innováció
és a zöldgazdaság-fejlesztés révén hozzájárulhat a termelő ágazatok modernizációjához
és Magyarország újraiparosításához. A villamosenergia-termelés károsanyag-kibocsátásának szempontjából meghatározó lépés lehet középtávon a Paksi Atomerőmű kapacitáspótlása, az átmenetileg megnövekvő atomenergia kapacitás (a régi és új blokkok párhuzamosan futása) a 2020-as évek végén, a 2030-as évek elején jelentős kibocsátás-csökkenést okoz – emelik ki.
A dekarbonizációs ütemterv célkitűzései között szerepel többek között a fosszilis energiahordozók kiváltásának elősegítése, elsősorban a hő- és villamosenergia-termelés, az
épületfűtés és a közlekedés területén, valamint a szén-dioxid természetes nyelő kapacitásainak (fák, erdők) növelése. Hangsúlyozzák továbbá az energiahatékonyság és az ener-
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Forrás: http://nakfo.mbfsz.gov.hu/sites/default/files/images/Aszaly.png

giatakarékosság előmozdítását, elsősorban az épületenergetika és a közlekedés, a mezőgazdaság és az ipar egyes ágazatai területén, s a villamosenergia-termelésben. Mindezek hozzájárulhatnak a korábban célul kitűzött 20%-os energiahatékonyság javuláshoz a szakértők szerint.
A dokumentum második fő része a nemzeti alkalmazkodási stratégia, ami az éghajlatváltozás várható magyarországi hatásainak, természeti és társadalmi-gazdasági következményeinek, valamint az ökoszisztémák és az ágazatok éghajlati sérülékenységének
értékelésére alapul. A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás hazai kereteit és lehetőségeit meghatározva célok között rögzíti többek között a természeti erőforrások készletek
védelmét, valamint a sérülékeny térségek és sérülékeny ágazatok (többek között a mezőés erdőgazdálkodás, a turizmus, az energetika, a közlekedés, az épületszektor, a telekommunikáció, a hírközlési rendszerek) rugalmas és innovatív alkalmazkodásának támogatását, valamint a társadalom alkalmazkodóképességének javítását.
Az átdolgozott második éghajlatstratégia harmadik kiemelt része a partnerség az
éghajlatért szemléletformálási terv, amely az éghajlatváltozással kapcsolatos szemléletformálást hangsúlyozza a klímatudatosság és a fenntarthatóság szempontjainak integrálását a társadalomban. Ebbe a médiát, az egyházakat, valamint civil és tudományos
szervezeteket is bevonnának.

A klímaváltozás azonban nemcsak a szakpolitikákban jelent kihívásokat. Az államigazgatás szereplőinek, önkormányzatoknak, cégvezetőknek, intézményvezetőknek, sőt
a családoknak is számolnia kell a hosszútávon jelentkező hatásokkal.
Ennek felismeréseként a 2017. december 12. és 2018. február 21. között, a budapesti
TÖOSZ Önkormányzati Információs és Koordinációs Központban szervezett képzéseken a résztvevő települések döntéshozói, a környezetvédelemmel foglalkozó szakemberek elsősorban saját településük problémáinak megoldására összpontosítottak, konkrét, a településükre szabott intézkedéseket dolgoztak ki a környezeti változásokra való
felkészülés érdekében.
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Az első workshopról

Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)

Az első képzési napon megismerkedtek a résztvevők a klímaváltozással, mint jelenséggel
globális szintről indulva egészen a Magyarországon várható hatásokig, Prof. Dr. Bartholy
Judit, tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE Meteorológiai Tanszék) előadásának tolmácsolásában. Megtanulták, hogy az alkalmazkodás témájában mi az amit helyi szinten meg
kell vizsgálni ahhoz, hogy kiderüljön, mely pontoknál kell beavatkozni.

A résztvevők tisztázták az éghajlatváltozással kapcsolatos alapfogalmakat, mint a
kitettség, érzékenység, adaptív kapacitás, rugalmasság, sérülékenység.
A résztvevők elkészítették a saját településükre vonatkozó sérülékenység vizsgálatot
egy teszt alapján. A teszt alapján a településre vonatkozóan az utóbbi 10 év távlatában fel
kellett dolgozni az egyes, a sérülékenység szempontjából érintett rendszereket (emberi
egészség, ívóvízellátás, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés, közlekedés, energiaellátás,
épületek, mezőgazdaság, kertgazdálkodás, természetes élőhelyek, erdők, turizmus) részletesen és azt, hogy arra vonatkozóan milyen a település alkalmazkodóképessége.
A Nemzeti Adaptációs és Térinformatikai Rendszer (NATéR) egy, a sérülékenység és
érzékenység vizsgálatához alkalmazott módszer- és eszköztár, melynek bemutatására is
sor került az első képzési alkalommal.
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A településeknek a tervezéshez, a helyes döntések megalapozásához megfelelő minőségű adatokra, információkra van szükségünk. A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) ebben fog segítséget nyújtani.
A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) egy olyan többcélú felhasználásra alkalmas adatrendszer, amely objektív információkkal segíti a változó körülményekhez igazodó, rugalmas települési és ágazati döntés-előkészítést, döntéshozást és
tervezést. A NATéR közvetlenül támogathatja a második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia megvalósulását, felülvizsgálatát és értékelését, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) végrehajtását, értékelését.
A rendszer három fő része:
1. térképi megjelenítő rendszer (10*10 km-es pontosságú, több száz réteget tartalmazó
rendszer, mely láthatóvá teszi, hogy a különböző éghajlati hatások hogyan érinthetik az ország egyes térségeit)
2. adatbázis (GeoDat) mely a modellezésen alapuló számítási eredményeket tartalmazza (kitettség, érzékenység, várható hatás, alkalmazkodóképesség, sérülékenység)
3. metaadatbázis, mely az információk közötti eligazodást segíti (egyfajta „adat-térkép” arról, hogy mit, hol találunk)
Báthoryné dr. Nagy Ildikó okleveles tájépítész, a Szent István Egyetem docense rámutatott arra, hogy minden településen vannak olyan adottságok, amelyeknek a megőrzésével a klímaadaptáció felé egy nagyot lehet előre lépni.
Vannak különböző értékek, amelyeknek a tudatosítása nagyon fontos, ilyen pl. a nyílt
vízelvezető árok, út menti zöldsávok, fák, fasorok megléte, fásított udvarok. A másik fontos dolog felhívni arra a figyelmet, ha a települési zöldfelületekkel a település jó gazda
módjára bánik, akkor az klímaadaptációs szempontból is megfelelő megoldás.
Kiemelte a vízelvezető árkok szerepét, amellyel minden település rendelkezik. Ha több
vizet tud megtározni vagy elszivárogtatni a rendszer, akkor az a zöldfelületeknek is vis�sza fog juttatni megfelelő vizet, tehát zöldfelület gazdálkodási kihatása is van. Az árkok
vízáteresztő burkolattal való stabilizálása nagyon fontos és mindenki számára elérhető
megoldás.
Az ún. Reno Matrac egy fémhálóba helyezett kő, amellyel ugyanolyan hatékonyan stabilizálni egy medret vagy egy földművet, mint betonlapokkal vagy betonozással. Ez vízáteresztő is egyben és lehetőséget ad a növényzetnek, hogy megtelepedjen.
Érdemes átgondolni a településeknek, hogy valójában mennyi burkolatra van szükség
a közlekedéshez, az épületek kiszolgálásához és törekedni kell arra, hogy lehetőség szerint a meglévő burkolatokat is zöldfelületté alakítsák át, illetve érdemes még vízáteresztő
megoldásokban is gondolkodni.
A legolcsóbb mindig a települési zöldinfrastruktúra, települési és fenntartási költség
szempontjából is, ezek klímaadaptációs hatása sokkal nagyobb.
Szekszárd megyei jogú város jó példája világított rá arra, hogy a sikeres klímaprogramok kulcsa, hogy az adott település lakói minél inkább érzékenyek legyenek az éghajlatváltozás problémáira. A Szekszárdi Klímakör ezért számos olyan programot szervez
a városban, amely a lakosság környezeti érzékenységét és tudatosságát, hangsúlyozta
Baloghné Gaál Zsófia szakértő.
Közel 10 éve folyamatosan tart a klímaprogram. 2010 óta van klímastratégia, ezt egy
komoly attitűd vizsgálat, felmérések és társadalmi egyeztetések előzték meg. Ezen a stra-
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Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)

tégián dolgoznak 2010 óta, bemutatásra került, hogy hogyan lehet tulajdonképpen életre
kelteni egy stratégiát, valódi programok, intézkedések, cselekvések legyenek e mögött.
Jó lenne, ha minden településen lenne egy klímakoordinátor, aki a napi munkájában
foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, mert így meg tud valósulni egy tervezett beruházás
klímaszempontból történő vizsgálata is pl. civil szervezeteket, embereket kell találni,
akik érzékenyek erre a témára. Velük együttműködve próbáljanak programokat végrehajtani, mert együttműködés nélkül nagyon nehéz folyamatosan hosszú távon működni.
Az első képzési alkalom második napjának végén a résztvevők két közeli közteret is
meglátogattak, amelyeket hőhullám és intenzív csapadék szempontjából vizsgáltak, fotókat készítettek és ezt követően kiscsoportos munka keretében osztották meg a tapasztalatokat és különböző intézkedési ötleteket gyűjtöttek össze.
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A második
workshopról
A második alkalommal norvég partnereink is részt vettek, akik konkrét esettanulmányok segítségével mutatták be az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás stratégiáját, a
társadalmi bevonás szerepét és jelentőségét a stratégiák készítésébe
Ezt megelőzően Kiira Keski-Nirva, a KS (Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok
Szövetsége) nemzetközi szakértője elmondta, hogy a helyi és regionális önkormányzatok érdekeit képviselő önkormányzati szövetség Norvégiában (KS) egy jól működő
hatékonysági hálózaton keresztül aktívan segíti az önkormányzatokat az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban.
A cél az, hogy a klímaadaptáció témájára felhívják a tagok figyelmét, továbbá, hogy képzést biztosítsanak a tagjaik számára, valamint segítséget, támogatást nyújtsanak a klímaadaptáció vonatkozásában. A különféle hálózatokra, mint mondta, a tagok jelentkeznek,
a klímaadaptációs hálózat esetében túljelentkezés volt. Jelenleg 22 norvég önkormányzat az ország különféle részeiről vesz részt a hálózat munkájában. Ösztönzik a szomszédos önkormányzatokat, hogy együtt vegyenek részt a munkánkban, mivel egy-egy természeti katasztrófa, mint például az árvíz, gyakran nem tiszteli a határokat és a szomszédok kénytelenek együttműködni a krízis megoldásában.
A hálózatok munkájában résztvevők számát próbálják korlátozni, Jobban szeretik, ha
kb. 20 önkormányzat vesz részt egy hálózatban, mivel így könnyebben dolgoznak együtt és
egyszerűbb számukra a kapcsolatteremtés, illetve könnyebb egy ekkora csapatot vezetni.
Gyakran két ember vesz részt egy-egy tréning alkalomkor. Összesen 5 tréningalkalomra
kerül sor a program során. Az első találkozón az összes polgármester és jegyző részt vesz,
ez utóbbiak képviselik az adminisztrációs, végrehajtási szinten dolgozó munkatársakat.
Az első találkozó után az önkormányzatok maguk döntenek arról, hogy kit küldenek a
további tréning alkalmakra. Ennek oka, hogy a tréningek, találkozók témái változatosak
és emiatt a résztvevői kör összetétele is alkalmanként eltérhet. Az önkormányzatoktól
információkat és adatokat gyűjtenek, azokat összehasonlítják, valamint tapasztalatcserékre is sor kerül, sokszor hívnak külső szakértőket, egyetemi tanárokat is.
A hálózatban résztvevő 22 önkormányzat tematikus csoportokban is dolgozik, az egyes
csoportokban a saját önkormányzatuk számára fontos témákat, kihívásokat járják körül.
Ez a szolgáltatás az önkormányzatoknak azonban nem ingyenes. A tagok az önkormányzat méretének arányában fizetnek a szolgáltatásért, ha például a település kevesebb, mint 5000 lakossal rendelkezik, akkor ez a díj 1000 EUR + az utazási költségek.
Egy nagyobb település esetében, mondjuk, ha az adott település 40 000 lakosnál többel
rendelkezik, ez a díj több, mint 5000 EUR.
A tagok nagyon szeretnek tapasztalatot cserélni egymással, egymástól tanulni annak
vonatkozásában, hogy mások miként szervezik a klímaadaptációs tevékenységeiket. A KS
számára is hasznosak ezek a találkozók, hiszen egyrészről sok mindent megtudnak a tagjaikról, másrészről pedig szakértelmet nyújtanak számukra.
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Larvik és Hå települések önkormányzatainak szakemberei a szélsőséges időjárás miatt
kialakult árvíz helyzet kapcsán számoltak be részletesen arról, hogy mit tehet egy önkormányzat az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén, hogyan kezelték az árvíz helyzetet, kik voltak az érintettek, milyen stratégiákat dolgoztak ki, hogyan kommunikáltak
folyamatosan a lakossággal.
Larvik Norvégia dél-keleti részén fekszik, területe 806 km2. Fekvésénél fogva a város
különböző éghajlati kihívásoknak van kitéve, többek között árvíz, vihardagályok, talajerózió.
A városban 2015-ben hatalmas árvizet okozott a szélsőséges időjárás. A város komolyan felkészült az „új klímára”. Fő cél, hogy védekezzenek az éghajlatváltozás káros következményeivel szemben.
Végeztek egy összehasonlító mérést, amely szerint 2100-ra előrevetítve az éves átlaghőmérséklet 4,5 °C-kal növekszik. A csapadék mennyisége 15%-kal emelkedik, egyre több
esővíz várható.
Az intenzív csapadékos események jelentősen növekednek, mind intenzitásukban, mind
gyakoriságukban – több áradás és árvíz, különösen a lakott területeken.
A hőmérséklet és az esőzés többnyire télen növekszik, a nyári hónapokban fokozott
az aszály veszélye. A sok föld és árvíz mocsárosodáshoz vezet. A tengerszint emelkedése
növeli a vihardagályok szintjét. Felmérések, kutatások és elemzések alapján frissítették
Larvik kockázati és sérülékenységi elemzését az éghajlatváltozás hatásaival.
Knut Hjalmar Gulliksen, Larvik önkormányzat katasztrófa elhárításért és szociális biztonságért felelős igazgatója előadásában a válságkezelés 4 fő alapelvét emelte ki:
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–– Felelősség elve
Az a hatóság vagy szervezet, amely nap, mint nap felel az adott területér, felelős
a vészhelyzeti felkészültségért és a vészhelyzeti szolgáltatásokért vészhelyzetek és
katasztrófák esetén.
–– Egyenlőség elve
A szervezetnek vészhelyzet idején is legalább annyira meg kell felelnie az elvárásoknak, mint normál működés idején.
–– Közelség elve
A válságot a lehető legalacsonyabb szinten kell kezelni a szervezetben.
–– Együttműködés elve
Az érintett hatóság vagy szervezet kizárólagos felelőssége, hogy biztosítsa a lehető
legjobb együttműködést az érintettekkel.
A katasztrófa-elhárítás és készültség terén egy nagyon átlátható rendszer működik az
önkormányzatnál.
Készültség esetében nagyon fontos, hogy folyamatosan és szisztematikusan foglalkozzanak a témával, amikor egy katasztrófahelyzet előáll, ténylegesen tudják azt kezelni.
Sajnos éppen a képzés napján Larvikban egy erős havazás következtében 2000 ember
maradt áram nélkül. Az igazgató távollétében a helyettese koordinálja a feladatokat, ő
pedig folyamatosan követi az eseményeket az informatikai rendszerükön keresztül.
Kismértékben ugyan, de évente módosítani kell a megelőző, védelmi és készenléti rendszert helyi és országos szinten. A kormány ad valamiféle iránymutatást, ajánlást, információkat, de valójában a döntés ettől független, mivel mindig azt tartják szem előtt, hogy mi
a legjobb az önkormányzat számára. Amennyiben az előző évi tapasztalatok úgy kívánják, akkor módosítanak, változtatnak a terveken.
Norvégiában ez a 2015-ös árvíz egy olyan incidens, amihez számos hasonló történt Norvégiában és más országokban is és hamarosan még több hasonló eseményre számíthatunk. A további tervezésnél, több figyelmet kell fordítani az árvízvédelemre, a jelen eset
lehet a tervezés alapja és a további 25%-ot a többi norvég eset szolgáltathatja. Az állam
támogatást nyújthat pályázati formában az árvízvédelmi intézkedések kidolgozásához,
nyilvánvalóan a rendelkezésre álló források függvényében.
Az árvízhelyzetet követően stratégiát dolgoztak ki az önkormányzati vízelvezetők felülvizsgálatára. Folyamatosan konzultáltak arról, hogy a sűrűn lakott területeken hol szük-

22

séges újabb intézkedések bevezetése annak érdekében, hogy az áradásoktól megvédjék a lakosságot.
Hå község Norvégia délnyugati Vestlandet földrajzi régiójában, található Rogaland megyében.
A község területe 245 km2, népessége 15 949 fő.
Hå önkormányzat a megújuló energia növelése érdekében dolgozik és 2025-től csökkenti az
energiafelhasználást. Az önkormányzat 2020-ra
az energia termelés 67,5%-a esetében megújuló
energiát tervez, így a norvég célkitűzésekkel összhangba kerül.
Az üvegházhatású gázok csökkentése érdekében a 7 prioritási területen terveznek intézkedéseket és ehhez fejlesztések megvalósítását.
A lakosság bevonása a tervezésben növeli a kompetenciát és jó alapot szolgáltat a klíma
munkához. Ez azt is jelenti, hogy az önkormányzati tervezés és menedzsment része ez a
munka. A megnövekedett ipari tevékenység, növeli a természetes gázok felhasználását, ez
pedig energia megtakarítást eredményez. A távfűtés nagy részben természetes gázokra
alapul, így lehetséges, hogy ezt környezetbarát irányba fejlesztik.
Javasolják a településnek, hogy elsőbbséget adjon az olyan intézkedéseknek, amelyek
a kibocsátás csökkentését szolgálják a mezőgazdaság, élelmiszeripar, közlekedés, magán
épületek és szállítás területein.
A tervezésnek dinamikusnak kell lennie, az új tudás és intézkedések időben ütemezhetőek legyenek, a területrendezési terveknél is figyelembe kell venni a kibocsátás csökkentését, mint prioritást.
Norvégiában nagyon nagy jelentősége és szerepe van az állampolgárok bevonásának a
stratégiák készítésébe. Az önkormányzatok rendszeresen tájékoztatják a lakosságot a szélsőséges időjárással, árvizekkel és egyéb lehetséges kockázati tényezőkkel kapcsolatban.
Ezt hangsúlyozta Jan Sigve Tjelta is, aki a fejlesztésért felelős igazgató Hå-ban. Az
önkormányzat nem csinálhat mindent maga, nap, mint nap el kell mondani a lakosoknak,
hogy egy csapatot alkotnak, csapatként oldják meg a feladatokat, a helyiek csinálják tulajdonképpen a lényeget, de természetesen emellett az önkormányzat vezetése is sok mindent tehet. A lakosok számtalan jó ötletet fogalmaznak meg, amit figyelembe kell venni.
Mindenfajta részvétel jónak számít. Szükség van úgynevezett „propellerekre”, akik
folyamatos mozgásban vannak és céljuk, hogy a dolgok megtörténjenek. Kisebb gondolatokat elhinthetnek, ezeket a lakosok megvitatják, egy valaki az ügy élére áll, kimondja,
hogy mit kell tenni és magával ragadja a többieket. Maguk a lakosok állnak az ügy élére
és válnak aktívvá. Kifejtette, hogy az önkormányzatuknál utak, csővezetékek, sétautak,
korcsolyapálya épült és még sok minden más, lakossági kezdeményezésre és részvétellel. Ha szeretnének valamit tenni, összefognak és megvalósítják.
A klímaváltozásról való kommunikációról beszélt Sípos Zoltán, az Energiaklub kommunikációs szakértője
A résztvevők egy konkrét gyakorlaton keresztül ki is próbálhatták magukat abban,
hogy egy szélsőséges időjárással kapcsolatos éghajlati jelenséget (nagy vihar, hőségriadó,
súlyos aszályhelyzet, nagy mennyiségű lezúduló esővíz, hóvihar) hogyan kell kommunikálni a lakossággal, milyen akcióterveket, intézkedéseket kell kidolgozni.
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A harmadik
workshopról

Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)

Az utolsó képzési napon a résztvevők az Energiaklub szakértőjének közreműködésével a
saját településükre vonatkozó adaptációs intézkedési terven dolgoztak. Az akcióterv az
előző képzési alkalomra elkészített sérülékenységi vizsgálaton alapult, valamint minden
település megfogalmazott egy jövőképet, hol szeretne tartani a közösség az elkövetkező
évtizedekben, mik az elképzelései a jövőre vonatkozóan a világról, amelyben élni szeretne.

A klímastratégia megalkotását mindig egy ilyen jövőkép megalkotásával célszerű kezdeni és úgy megfogalmazni, hogy az ösztönző, motiváló legyen a közösség számára.
A résztvevő települések a következő jövőképeket fogalmazták meg:
Lesenceistvánd: „A mediterrán nyugalom szigete”
Törökbálint: „A jóleső jólét”
Sóly: „Csapadékvíz, vízgyűjtő horgásztó, Sóly 2020”
Berhida: „Berhida felkészült”
Szarvas: „az akklimatizálódott város, a vizek városa, nálunk a klímaváltozás csak játék”
Oroszló: „A jelen, a jövő a miénk”
Salgótarján: „Az élénk városi test”
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Vép: „Megújuló energiák”
Bölcske: „Bölcske aklimatizálódik, zöldülő közösség születik”
Borsodszentgyörgy: „Tiszta élet Borsodszentgyörgyön”
Pécel: „Árvízmentes Pécel”
Polgár: Polgár a biztonságos, szemet gyönyörködtető kisváros, ahol jó élni és jó hazajönni
Püspökladány: „Villámárvizektől mentes Püspökladány”
Ozora: „Ozora 2020+”
Ezekre a jövőképekre építették a résztvevők a településükre megfogalmazott adaptációs célokat és intézkedési tervet.
Ezek az adaptációs intézkedési tervek alapként és módszertanként is szolgálhatnak az
elkészülő helyi klímastratégiákhoz.
A résztvevő települések többségénél az elkészített adaptációs intézkedések fókusza a
hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék kezelése volt. Elsősorban az épületek, közterek és a sérülékeny társadalmi csoportok védelmére koncentráltak, kiegészülve a tudatformálás és képzés terén szükséges tennivalókkal.
A legsérülékenyebb rendszerek az elöregedett ivóvízhálózatok, az felszíni csapadékvíz elvezető árkok elégtelen működése, hiánya. Ezért most egy ilyen adaptációs intézkedési tervet mutatunk be.
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Püspökladány
Város Adaptációs
intézkedési terve
0.

Név és település:

1.
2.

Jövőkép
Sérülékenység
(rendszer és kitettség):

3.

Elfogadható kockázat
mértéke/elfogadható
veszteség:
Kapcsolódó cél:

4.
5.

6.

7.

Intézkedés címe:
Leírás:
Típus:
– „ Megbánás nélküli”,
kockázatmentes
– „ Alacsony kockázatú”
– Járulékos haszonnal bíró
– Rugalmas irányítás
tervezés
– Reziliens intézkedés
– Puha intézkedés
Fenntartható
Hatásos

Rásó János
Püspökladány
Villámárvizek hatásaitól mentes Püspökladány
Belterületi csapadékgyűjtő csatornahálózaton a híretlen
lezúduló nagymennyiségű csapadék elvezetésének nehézségei
A települési infrastruktúra (utak, közparkok) ideiglenesen
csapadékvízzel elárasztásra kerülhet, de lakóház nem.
A csatornahálózat áttervezése, felújítása, vésztározók
kialakítása
Belterületi csatornahálózat rekonstrukció
Mérnöki felmérés, a meglévő csatornahálózat jelenlegi
állapotát tekintve – lejtésszög, mélység, átereszek mérete,
állapota, vésztározók kialakításának lehetőségei, stb.
A víz visszatartásának megoldásai – közparki víztározó,
hasznosíthatóság, látványelem, stb.
A vízkormányzás lehetőségei, automatizálása.
x
x

Sürgős

x

Több kockázatot is kezel

o

Intézkedés pozitív hatásai:

Összhangban van a stratégiai dokumentumokkal
Bizonytalanságot megfelelően kezeli: Robusztus,
rugalmas, biztonsági ráhagyás
Pénzügyi, politikai megvalósíthatósági, jogi stb.
szempontból megvalósítható
Mitigációt is szolgálja

o
Jövedelemelosztási hatásai előnyösek/nem hátrányosak
A település belterületi csatornahálózata elavult, nem felel
meg a megváltozott környezeti hatások, pl. a híretlen
lezúduló nagymennyiségű csapadék következtében kialakuló
villámárvizek hatásainak a kivédésére. A rekonstrukció
nyomán a lakosság ilyen események alkalmával is
biztonságban tudhatja értékeit, és nem lesz kitéve közvetlen
veszélynek.

26

8.

Intézkedés lépései:

9.

Ütemterv:

Előkészítés, majd az önkormányzati szándékról döntés.
Tervezés, lakossági fórum, majd a tervek elfogadása az
önkormányzat által.
Források előteremtése, közbeszereztetés (közben
önkormányzati döntések a költségekről, közbeszereztetésről)
Munka megkezdése
Folyamatos tájékoztatás a lakosság irányába
Szakaszos átadás, befejezés
Folyamatos visszaellenőrzés
Az intézkedés lépéseinek megfelelően a szükséges határidőket
betartva
Polgármester
Polgármester, a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Irodája,
a szerződésben résztvevő tervezők, közbeszerző, kivitelezők,
stb.
Képviselő testület
Ingatlantulajdonosok
A település lakossága
A közlekedésben résztvevők
Az idegenforgalomban résztvevők

10.

Felelős:
Megoldásban érintettek:

11.

Érintettek, „elszenvedők”:

12.

Forrásigény:
Emberi erőforrás:
Várható költségek:

13.
14.

Bevonható erőforrások:
Tervezett kommunikációs
csatornák:
Milyen tervezési,
döntéshozatali
folyamatokat érint a
megvalósítás? (szabályozás,
stratégia, rendelet stb).

Pályázható források, települési költségvetés
Települési honlap, Önkormányzati lap, Önkormányzati TV,
közösségi portálok
Önkormányzati rendelet

Intézkedés első konkrét
lépése:
Első lépés határideje:

Előkészítés, majd az önkormányzati szándékról döntés.

15.

16.
17.

A kivitelezők, valamint egyes munkafolyamatoknál a
Városüzemeltető Kft.
500 millió Ft

2018. májusi soros testületi ülés

Az utolsó képzési nap zárásaként a résztvevők ellátogattak Zugló elsőként megépült
zöldtetős önkormányzati középületébe, a Mesevonat Bölcsődébe, ahol egy konkrét helyi
adaptációs intézkedés megvalósításának jó példáját a gyakorlatban is megtekinthették.
2016 tavaszán adták át Zugló várva-várt új bölcsődéjét, amit pár hónap alatt be is lakott
a legapróbb korosztály. A Mesevonat bölcsőde a Rákos-patak és a Körvasút sor közti lakóterület északi részén épült fel négy állandó csoporttal. Ezekben 48 kisgyereknek jut fix
bölcsődei hely. Az új intézmény 20 főt foglalkoztat. A munkakereső szülőknek időszakos gyermekfelügyeletre is ad lehetőséget, és számos más speciális szolgáltatást is nyújt.
Az épület tervezését, egy a magyar viszonyok között rendhagyó koncepcióval indították el. Azt a skandináv típusú elképzelést kívánták követni, amely a középületekhez kapcsolódó külső tereket a helyi lakosság számára nyitott köztérként kezeli. Magát a bölcsődeépületet a városi teresedést létrehozó zöldfelület szerves folytatásaként képzelték el
egy olyan alacsony hajlású zöldtetővel, ami lefut a földig, és aminek az alsó részére akár
fel is lehet sétálni.
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Fotó: Kocsis Ferenc

A bölcsődének igyekeztek viszonylag kompakt formát adni, és az épületet a tervezéskori A+-os energetikai előírások szerint, hővisszanyerős szellőzéssel, valamint napelemekkel tervezték meg.
A kiválóan működő zöldtető, amely az esővíz jelentős részét is visszatartja, azonban
mindenképpen hozzájárul a környék városklímájának javításához.
A képzés eredményeként minden résztvevő a megszerzett ismeretek birtokában egy,
a saját településére vonatkozó települési „mini alkalmazkodási stratégiát” dolgozott ki a
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából.

A résztvevők a stratégiák elkészítéséhez kaptak egy részletes útmutatót is, valamint
a Klímaválasz projekt keretében készült olyan hiánypótló tananyagot, amely naprakész
tudnivalókat és ismereteket, illetve konkrét támpontokat ad a települések vezetőinek
ahhoz, hogy felkészülhessenek a klímaváltozás elkerülhetetlen, és várhatóan egyre fokozódó hatásaira, hogy azonosítani tudják a szükséges intézkedéseket, és ezeket beépítsék
a helyi tervezési folyamatokba és szabályozásokba.
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A résztvevők
értékelése a képzési
programról
A háromszor kétnapos képzés lezárásaként megkértük a résztvevőket, hogy értékeljék
a programot.
A képzés összességében nagyon jó értékelést kapott, átlagosan 4,88 pontot (0-5-ös skálán).
A résztvevők 4,99 pontra értékelték a képzés hasznosíthatóságát és úgy gondolják, hogy
a jövőben segíteni fogja munkájukat.
A legmagasabb értékelést a programban résztvevő előadók, szakértők, trénerek munkája kapta, 5,00 pontot.
A résztvevők leginkább úgy vélekedtek, hogy a képzés témái megfelelőek voltak a szakmai tudásuk bővítésére.
Az egyes képzési modulokkal kapcsolatos tartalmi kérdésekről is megkérdeztük a
résztvevőket.
A legtöbb pontszámot, 4,97 pontot a harmadik képzési alkalomra adtak a résztvevők,
ahol adaptációs intézkedési terveket dolgoztak ki a saját településükre nézve, amely majd
alapját képezheti a későbbiekben elkészülő helyi klímastratégiáknak.
A megkérdezettek közül a többség azt javasolta, hogy ezt a képzést változatlanul kínáljuk polgármestereknek, környezetvédelemmel foglalkozó szakembereknek. A képzési
programot nem szeretnék rövidíteni.
A norvég-magyar együttműködés hasznosságát 4,62 pontra értékelték a résztvevők.
Javaslatokat is kérdeztünk a jövőre vonatkozóan, amelyre az alábbi válaszokat kaptuk:
„Kutatások bemutatása (meteorológiai változások)”
„Több gyakorlatot szeretnék”
„Nagyon jó volt többször találkozni a települési vezetőkkel, és volt lehetőség összefogási, együttműködési lehetőségekről beszélni.”
„Továbbra is konkrétumok mentén kell haladni”
„Esetenként, tanfolyam utáni találkozás”
„Minél több képzés legyen”
„Semmit nem változtatnék, ez így jó”
Összegezve elmondhatjuk, hogy a résztvevők messzemenőkig elégedettek voltak a klímastratégiai képzéssel.
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Bölcske Község
Önkormányzatának
„mini” alkalmazkodási
stratégiája
Előszó
A klímaváltozás a Föld klímájának, éghajlatának helyi vagy globális szinten történő tartós és jelentős mértékű megváltozását jelenti. Ilyen lehet például a hőmérséklet és a csapadék mennyiségének és eloszlásának, a széljárás vagy a napsütéses órák számának megváltozása. A változás történhet több évezred alatt, de akár néhány évtized alatt is végbemehet, történhet természetes folyamatok következményeként (a földrészek tektonikus
mozgása, szupervulkánok kitörése), a bolygót érő külső hatások (a Nap sugárzási erejének változása, meteor becsapódás) eredményeképpen, vagy éppen az emberi tevékenység (üvegházhatású gázok kibocsátása) hatására.
Az éghajlat változásának szokatlanul gyors ütemű következményei főként negatív előjelűek. Ennek jelei egyértelműek: magasabb az éves átlaghőmérséklet, melegednek a tengerek, olvadnak a gleccserek, gyakoribbak az erdő- és bozóttüzek, egyes területeken tartós aszályok, míg másokon özönvizek, árvizek jelentkeznek, patakok apadnak el, illetve
öntenek el nagy területeket, a tavak vízfelülete csökken, helyenként az évszakok egybemosódnak, változnak az élőhelyek.
Napjainkban a világ tudósainak döntő többsége tényként kezeli a globális éghajlatváltozást és annak legfontosabb tendenciáját, a globális felmelegedést. A műszeres megfigyelések rendelkezésre álló adatai egyértelműen igazolják, hogy a 2000-es évek bizonyultak
a legmelegebbeknek, sőt a hőmérséklet növekedés minden korábbinál gyorsabban zajlik.
A valaha mért legmelegebb év globálisan a 2016-os esztendő volt, Európában a második,
Magyarországon pedig a harmadik a legmelegebb évek rangsorában. A melegedő tendencia
hazánkban is megfigyelhető: a több mint egy évszázadra visszamenő (1901–2015) megfigyelések is azt jelzik, hogy a magyarországi hőmérsékleti változások hasonlóak a világméretű
tendenciákhoz. A XX. század eleje óta tapasztalt globális szintű növekedés becsült mértéke
0,9 °C, ez az érték Magyarországon átlagban 1,3 °C, sőt a nyári évszakban elérte az 1,6 °C-ot.
Ma már kevesen vitatják, hogy a jelenleg zajló éghajlatváltozás jelentős részben emberi
tevékenységek következménye, bár a hozzájárulás mértékéről még nincs teljes egyetértés.
Valószínűleg természetes folyamatok által is végbe megy bizonyos szintű felmelegedés,
melyet az antropogén hatások felerősítenek és felgyorsítanak. Az üvegházhatást okozó
gázok kibocsátásának és légköri koncentrációjának növekedése a hőmérséklet emelkedéséhez hasonlóan gyorsult a XX. század közepe óta. A többi üvegházhatású gáznál jóval maga-
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sabb légköri koncentrációjú szén-dioxid kibocsátás több mint négyszeresére nőtt 1950-től
az évszázad végéig és tovább emelkedett a XXI. században is. A korábbi megállapodások
és egyezmények a kibocsátások csökkentésére eddig nem igazán hoztak eredményt, így a
CO2 mellett a többi üvegházhatású gáz (pl. metán, nitrogén-oxidok) koncentrációja is napjainkig növekvő pályán maradt. A problémakör komplexitása miatt összehangolt, távlatos globális, nemzeti, valamint regionális és helyi szintű koncepciók adhatnak megoldást.

Vezetői összefoglaló
Magyarország az éghajlati sérülékenysége tekintetében a különösen sérülékeny térségek
közé tartozik. A jövőbeni előrejelzések sem mutatnak kedvező képet: a legjellemzőbb változás az időjárásban, hogy szélsőségesebbé, hektikusabbá, kiszámíthatatlanná válik. Az
átlaghőmérséklet emelkedik. A nyár forróbb és szárazabb lesz, a tél enyhébb és csapadékosabb. A havi csapadékátlagok megszűnnek átlagnak lenni. Jellemzően 1-2 alkalommal
zúdul le a havi csapadékmennyiség, aztán egy hónapig semmi. Így hiába esik összességében ugyanannyi eső, mégis aszályosodik az idő, mert két eső között kisül minden, és
amikor megjön az eső nyáron, akkor meg özönvízszerűen, viharral érkezik, további károkat okozva és a víz java el is folyik, mert nincs ideje beszivárogni. Vagyis monszunesővé
válik a nyár csapadék. Ahogy a mérésekből látjuk, a téli félévre is jellemző az egyenlőtlen csapadékeloszlás, csak az alacsony hőmérséklet miatt nem kíséri vihar és csendesen
esik le, kis intenzitással. A kedvezőtlen társadalmi-gazdasági változások azonban még
inkább módosíthatják ezeket a természetes folyamatokat.
A bölcskei klímastratégia célja, hogy lefektesse azokat az irányvonalakat és célokat,
amelyek megvalósításával az éghajlatváltozás káros hatásai hosszútávon megelőzhetők.
Emellett erősíteni kell a helyi szereplők klímaérzékenységét, vagyis jól működő, újszerű
szemléletformálási tevékenységekkel, lokális szintű kezdeményezésekkel növelni kell
a lakosság, a döntéshozók, valamint a gazdasági szféra probléma iránti érzékenységét.
Összegezve aszályra, özönvízre és nyári forróságra kell készülni. Legjobb védekezés
a minél nagyobb növényborítottság biztosítása, kiegészítve vízvisszatartó- és elvezető
művek és módok alkalmazásával. Burkolt felületek csökkentése, zöld felületek növelése.
Az állandó növényborítás, árnyékolásával hűsít, vizet tart vissza, párologtatásával csökkenti a légköri aszályt, pormegkötésével, oxigén termelésével tisztítja és frissíti a levegőt,
szenet köt meg a légkörből, élő- és búvóhelyet, menedéket biztosít és táplálékul szolgál
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számos élőlénynek, így növeli a diverzitást, ami stabilabbá és ellenállóbbá teszi az életközösségeket a klímaváltozás kihívásaival szemben.

Sérülékenység-vizsgálat – helyzetértékelés
Prognózis a Natér adatai alapján
Az eltartottak száma nő. Az eltartottsági ráta növekszik.
Az idősek száma nő. Az öregedési index növekszik.
A teljes népesség száma csökken.
Az aktív korúak száma csökken.
A népsűrűség csökken.
A várható élettartam nő.
A hőhullámos napok gyakorisága nő.
A hőhullámos napok többlethőmérséklete nő.
A hőhullámos napok miatti többlethalálozás növekszik.
30 éves átlaghőmérséklet: 1961–1990
10–11 °C
			2021–2050
11–12 °C
			2071–2100
13–14 °C
A globál sugárzás növekszik.
A forró napok száma nő.
A hőségriadós napok száma nő.
A potenciális evapotranszspiráció nő.
A vízháztartás hiánya növekszik.
A csapadékmennyiség változása elhanyagolható.
A csapadék eloszlása egyre kedvezőtlenebb.
Tavaszi fagyos napok száma csökken.
Bölcske községi vízmű klímaérzékenysége: nincs közvetlen hatás.
Bölcske községi távlati vízbázis klímaérzékenysége: érzékeny (1 – 4 –ig pontozva 3-as)
Bölcske községi vízmű klímaérzékenységi kategóriája: porózus vízadó > 100m
Bölcske községi távlati vízbázis klímaérzékenység kategóriája: a Duna kavicsteraszán
kialakított parti szűrésű rendszer < 30m
Klímaváltozás miatti elvándorlási szándék, 2015: országos átlag alatti migrációs hajlandóság,
Alkalmazkodás – A klímaváltozás mérséklésében vállalt lehetséges anyagi szerepvállalás,
2015:
az országos átlag alatti fizetési hajlandóság.
A klímaváltozás mint társadalmi probléma fontossága, 2015: az országos átlagnak megfelelően rangsorolva.
A múltban megtett alkalmazkodási lépések, 2015: az országos átlagnál kevesebb. Az országos átlagnál alacsonyabb valódi anyagi tehervállalási hajlandóság. A lakossági klímaváltozási attitűd az országos átlagnál kedvezőtlenebb.
A gyepterületek változási potenciálja 2050-ig: elhanyagolható.
A komplex mezőgazdasági területek változási potenciálja 2050-ig: kiemelkedő.
Az erdő sérülékenység: közepes – erős.
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Az erdészeti klímaosztály erdősztyepp marad.
Az erdőterületek változási potenciálja 2050-ig: kiemelkedő.
A talaj alkalmazkodó-képesség: homok alacsony, vályog közepes, nedves, kötött magas.
A mesterséges felszínek változási potenciálja 2050-ig: elhanyagolható.
A szántók területének változása 2006 – 2030. között: jelentős.
A szántóterületek változási potenciálja 2050-ig: kiemelkedő.
Szőlő- és gyümölcsültetvények változási potenciálja 2050-ig: kiemelkedő.

Sérülékenység vizsgálat az utóbbi 10 év tapasztalata alapján
Emberi egészség
A hőhullámok és UV-sugárzás okozta egészségkárosodás gyakoribbá vált.
Az allergén növények általi megbetegedések száma növekedett.
Az óvodák, iskolák, orvosi rendelők/kórházak és az időseket/rászorulókat gondozó intézmények rendelkeznek hőségtervvel.
A nyári ételfertőzések (pl. szalmonellás) valamint a rovarok (kullancs, szúnyog) és rágcsálók által terjesztett megbetegedések száma növekedett.
Az árvíz és viharok okozta sérülések és fertőzések gyakorisága nem jellemző.

Vízgazdálkodás
Az ivóvízellátás biztonsága nem romlott, viszont a vízfelhasználás hatékonysága sem javult.
Jellemző, hogy a hirtelen lezúduló nagy csapadékmennyiség elvezetését nem bírja a hiányos csatornahálózat.
Az árkok karbantartása megoldott, de csapadékvíz-tározók nem épültek és a zöldfelületek sem növekedtek.

Közlekedés
A közlekedést nem befolyásolta érdemben a klímaváltozás.

Energiaellátás
Szélviharok okozta áramkimaradások gyakorisága nő. Az infrastruktúrában viharok és
hőség okozta károk növekedése várható.

Épületek
A heves esőzések miatti gyakori beázással (pince, tető) számolni kell.
Ajánlott a hőhullámokra szigeteléssel, árnyékolástechnikával felkészülni, a viharkárokat
pedig biztosítás kötésével enyhíteni.

Mezőgazdaság, kertgazdálkodás
A termőtalajban a helytelen művelésmód miatt gyakoribbá váltak az aszály, esőzések és
szél okozta károk. Nem jellemző az alkalmazkodó mezőgazdálkodás.
Az aszály és a szélsőséges hőmérsékleti ingadozások miatti termésmennyiség csökkenés jellemzővé vált.
A jég- és viharkárok gyakoribbá váltak. Kertészeti és ültetvényes kultúrákban megnövekedett az öntözés, valamint a fagy és jég elleni védelem jelentősége.
Egyre több a kártevő. Új, idegenhonos fajok jelentek meg.
Biztosítás kötése itt is megfontolandó.
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Természetes élőhelyek, erdők
Vadak (róka, vaddisznó, őz) látogatása a lakóterületekre jellemző.
A szárazodás gyakoribbá vált, ahogy a vihar- és szélkárok is.
Új, tájidegen állat- és növényfajok jelentek meg.
Nem jellemző a biodiverzitás elősegítése és kiterjedt érintetlen élőhelyek létrehozása.
A kritikus és reprezentatív élőhelyek védelme sem kielégítő.

A Tolna Megyei Klímastratégia helyzetelemzése
Tolna megye üvegház hatású gáz kibocsátásának vizsgálatához kapcsolódó összegző megállapítások:
1. Az ÜHG kibocsátás több mint kétharmadát az energiaszektor, a fosszilis tüzelőanyagok, energiahordozók felhasználása (az áram- és földgáz-, valamint lakossági tűzifaés szénfogyasztás) adja, mely valamivel kedvezőtlenebb az országos átlagnál (60,33%).
Ez a megye hagyományos energiahordozóktól való függését bizonyítja. Ennél fogva
kiemelt cél a fosszilis energiahordozóktól való függés csökkentése alternatív energiaforrások telepítésével, ezek megyei szintű lakossági, ipari és mezőgazdasági célú
felhasználási feltételeinek megteremtésével és ösztönzésével. Cél továbbá az energetikai korszerűsítések és hatékonyságnövelő intézkedések támogatása lakóépületek, közintézmények, gazdasági létesítmények tekintetében.
2. A második legnagyobb kibocsátó a közlekedési szektor 30%-os részaránnyal, amely
közel azonos a hazai részaránnyal (34,25%), az Európai Unióban összes üvegházhatású gáz-kibocsátásának körülbelül egynegyede származott a közlekedésből. A közlekedés okozta ÜHG kibocsátáson belül 2015-ben az egyéni közlekedés részaránya
40% (98 472,54 t CO2), a közösségi közlekedés részaránya 9% (22 556 t CO2), míg a
teherszállításé közel 51% (125 461 t CO2). A közlekedési rendszerek ismertetése arra
a problémára is rávilágít, hogy a szektorban rendkívüli változások történtek Tolna
megyében, drasztikusan emelkedett a gépjárműállomány száma. Ennek megfelelően az egyik legfontosabb mitigációs célkitűzés a közlekedési módokhoz kapcsolódó szemléletváltás, a gépjárműhasználat lehetőség szerinti csökkentése, a tömegközlekedési rendszer optimalizálása, a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása,
az alternatív hajtásrendszerek és üzemanyagok, valamint a környezetbarát és megosztáson alapuló közlekedési módok használatának ösztönzése.
3. Az országos részarányt (4,12%) meghaladóan, az ÜHG kibocsátás 7%-át a megye
gazdasági szerkezetében meghatározó mezőgazdasági szektor adja, melyen belül
az állattenyésztés területén jelentkező metánkibocsátás (kérődzők), illetve a hígés szervestrágya tárolásból (szarvasmarha, sertés, baromfi) származó metán és
dinitrogén-oxid kibocsátás a legjelentősebb. Mivel az állattenyésztés szerepe fokozatosan növekszik a megyében, az ebből eredő kibocsátás mértékének növekedése
várható a jövőben. Emellett az egy főre jutó műtrágya-felhasználás is emelkedett,
ezért a jövőben a környezetbarát technikák alkalmazását érdemes előtérbe helyezni.
4. A hulladékgazdálkodás okozta megyei ÜHG kibocsátás ugyan csökkent az elmúlt 15
évben, így részaránya az országos átlaggal (1,3%) közel azonos, azonban fajlagos szinten
nőtt. Ezért a fenntartható hulladékkezelési technológiák alkalmazása, a lakosság fajlagos hulladékmennyiségének csökkentése, a szelektív hulladékgyűjtés, az újrahasználat
és újrahasznosítás további ösztönzése, a hulladékok energetikai célú felhasználása
révén tovább csökkenthető a szektor hozzájárulása a megye ÜHG emissziójához.
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5. A Nemzeti Erdőprogram erdőtelepítései révén az erdők CO2 elnyelő képessége ugyan
kismértékben nőtt a megyében az elmúlt években, azonban a jövőben egy lehetséges mitigációs beavatkozást jelenthet a mezőgazdasági termelésre kevésbé alkalmas
területek felülvizsgálata és erdőtelepítési célú hasznosítása.
6. A megvalósított energetikai projektek elemzése kapcsán kiderült, hogy nincsen
olyan egységes adatbázis, amely tartalmazza az energetikai fejlesztések összes elemét és szereplőjét, így például a lakosság energetikai beruházásait és az ezekkel elért
energetikai megtakarításait, továbbá a megújuló energiaforrások terén eddig elért
eredményeit. Vagyis nem ismertek, hogy az energiahatékonyság javító, illetve energetikai korszerűsítéseket megvalósító beruházások milyen eredményeket értek el.
Ezek összegyűjtése, nyilvánossá tétele a szemléletformálásra is lehetőséget biztosít.

Tolna megye sérülékenységének és veszélyeztetettségének összegző
értékelése
A veszélyeztetettségi tényezők kapcsán az látható, hogy több problémakör jelentősen
érinti Tolna megye egészét. A Tolna Megyei Éghajlatváltozási Platform közreműködésével kialakított értékelés alapján a megye sérülékenysége az 1-4-ig terjedő skálán a következőképp alakul:

A problémakör megyei
4 4 4
jelentőségének értékelése

Vizek általi
veszélyez
tetettség
Természeti értékek veszélyeztetettsége
Erdőtűz
A turizmus
veszélyeztetettsége
Belvíz
Árvíz
Ivóvízbázisok
veszélyez
tetettsége

Aszály
Hőhullámok
Viharkárok (épített környezet)

Problémakör

Tolna megye sérülékenységét alakító tényezők értékelése

3

3

2 2

2 1 1

Ehhez kapcsolódó összegző megállapítások a következők:
1. Az aszály következményei Tolna megyében a megye agrárdominanciájából adódóan
különösen jelentősek. Az aszályos időszakok növekedése, az érintett területek kiterjedése hosszú távon veszélyezteti a mezőgazdasági termelést és ezáltal az élelmiszerbiztonságot. A csökkenő területeken kevesebb élelmiszer-alapanyag termelhető, a
kevesebb élelmiszer azok drágulásához vezethet. A hatás elsődleges érintettjei a termelők, gazdálkodó szervezetek, akik jövedelmi helyzetének változása, a társadalmi
és foglalkoztatási struktúrára is egyaránt negatív hatással lehet.
2. A hőhullámos napok számának várható növekedése és Tolna megye romló társadalmi-demográfiai helyzete miatt a hőhullámok által okozott egészségügyi veszélyeztetettség kiemelt probléma a megyében.
3. Az extrém időjárási események, heves viharkárok gyakoriságának további növekedése várható Tolna megyében, amelyek az épített környezetben, infrastruktúrában
okozhatnak jelentős károkat. A probléma a megye egészét érinti. Tovább súlyosbítja
a helyzetet, hogy ezeket az időjárási jelenségeket kevésbé lehet előre jelezni, továbbá
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a megye épületállománya sok esetben elavult, korszerűtlen, így a károk egyre jelentősebbek, mind a lakosság, mind pedig a települési önkormányzatok számára. Jelentős számú épített örökség található Tolna megyében, amelyek műemlék jellegük
kapcsán szintén veszélyeztetettek. Ezek klímaspecifikus felmérése jelenleg még teljesen hiányzik.
4. A helyi vízkárok, villámárvizek szintén a megye településeinek több mint felét érintik, a vízkárok főleg az elavult csapadékvíz-elvezető rendszerek kapcsán jelentkeznek.
5. A települési önkormányzatok, valamint a lakosság egy-egy heves esőzés, havária
kapcsán érzékeli, hogy szükséges lenne a csapadékvíz-elvezető rendszerek megfelelő kialakítása, karbantartása, hiszen az utólagos megoldások, javítások nem jelentenek hosszú távú megoldást a problémára.
6. A természeti értékekben, természetvédelmi területekben és fajtákban gazdag megyei
terület érintettsége szintén jelentős. Országos és európai jelentőségű természeti
értékek találhatók Tolna megye területén (Bölcskei nőszirmos, Bölcskei tátorjános
TT), ahol az éghajlat további változása, az aszályos időszakok növekedése és az extrém események előfordulása az élőhelyek átalakulásához, a biodiverzitás csökkenéséhez vezethetnek.
7. A megye területének alacsony arányú erdőborítottsága, valamint turisztikai potenciáljának viszonylagos alacsony szintje miatt a veszélyeztetettség kismértékű, csupán egy-egy területre koncentrálódik.
8. Bár az ár- és belvizek nagy volumenű károkat okoznak, Tolna megyében a megfelelően kiépített vízvédelmi rendszereknek köszönhetően kis területre – csupán néhány
településre – koncentrálódik a magas veszélyeztetettség.
9. Az ivóvízbázisok sérülékenysége jelenleg alacsony, azonban az ivóvíz rendszerek
folyamatos fenntartása és karbantartása elengedhetetlen az alacsony sérülékenység fenntartásához.

A lakosság klíma- és energiatudatosságának összegző megállapításai
Tolna megyében az országos és megyei szintű klímaattitűd vizsgálatok, a résztvevő és
mérvadó érintettek értékelése, valamint az eddig megvalósult projektek a következő főbb
jellemzőkre mutatnak rá:
1. Bár a megye lakossága és gazdasága ki van téve a klímaváltozás hatásainak, a lakosság érzékenysége a téma iránt jelenleg igen alacsony, így szükség van a klímaváltozással kapcsolatos tudásmegosztásra mind településvezetői, mind lakossági szinten.
2. A résztvevő és térségi szinten mérvadó szervezetek közös munkájának eredményeképp számos sikeres, mintaértékű szemléletformáló akció valósult meg Tolna megyében, amely a társadalom összes célcsoportját érintette. A területi megoszlást vizsgálva
kiderül, hogy főleg a városi jogállású településeken valósultak meg ezek, ahol az oktatási intézményekkel való kooperációnak fontos szerep jutott a megvalósítás során.
3. A szemléletformáló projektek az alkalmazkodáshoz, valamint az ÜHG kibocsátáshoz kapcsolódóan is megjelentek. A mitigáció terén a fogyasztási szokások átalakításával kapcsolatos projektek kerültek előtérbe, amely különösen annak tükrében
hasznos, hogy a hulladékmennyiség fajlagosan növekedett a megyében.
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Éghajlati szempontú megyei SWOT analízis
Erősségek
ÜHG kibocsátás
–– Nincsenek nagyipari kibocsátók, alacsony a
veszélyes üzemek aránya
–– A közlekedés összes CO2 kibocsátása a
gépjárműpark átalakulásának hatására javuló
tendenciát mutat
–– A hulladékkezelés okozta ÜHG kibocsátás a
technológiai fejlesztések hatására csökkenő
tendenciát mutat

Fenntartható energiagazdálkodási és
fenntartható közlekedési projektek
tapasztalatai
–– Jelentős számú megvalósult közintézményi
épületenergetikai fejlesztés
–– Megújuló energia kombinált használatának
növekvő aránya a projektekben
–– Gazdálkodó szféra növekvő arányú megújuló
energiahasználatát célzó fejlesztések
–– Javuló műszaki infrastruktúra és elérhetőség
Releváns megyei éghajlatváltozási
problémakörök
Kitettség
–– A napsütéses órák száma magas, hosszú
tenyészidőszak
–– Tavaszi fagyos napok száma csökken
Érzékenység
–– Változatos, tagolt felszín, domborzati
viszonyok
–– Erdőterületek növekedése, a térség
természetközeli erdőinek biodiverzitása
–– Nagy kiterjedésű védett természeti területek
–– Mezőgazdasági termelésnek kedvező, kiváló
minőségű talajadottságok
–– Változatos épített környezet, növekvő számú
megyei értékkel
–– Ökoturisztika és ún. lassú turizmus növekvő
jelentősége, a megye nem a tömegturisták
desztinációjaként jelenik meg
Alkalmazkodási képesség
–– A vállalkozások számának növekedése, a
mezőgazdaság dominanciája
–– A lakosság képzettségi szintjének növekedése,
foglalkoztatottsági helyzetének javulása
–– Megfelelően kiépített ár- és belvízvédelmi
rendszer
–– Megyei Önkormányzat klímapolitika iránti
elkötelezettsége

Gyengeségek
ÜHG kibocsátás
–– Megyei szinten növekvő ÜHG kibocsátás
–– A fosszilis energiahordozóktól való függés,
a lakosság energiafogyasztásának nagy aránya
–– Lokális, pontszerű, kisebb kibocsátók
emissziójának és megtakarításának mérése,
szabályozása hiányos.
–– A motorizáció drasztikus növekedésével az
egy főre jutó CO2 kibocsátás növekszik
–– A hulladékkezelés összes ÜHG
kibocsátásának csökkenése ellenére az egy
főre jutó CO2 kibocsátás növekszik
Fenntartható energiagazdálkodási és
fenntartható közlekedési projektek
tapasztalatai
–– Főleg intézményi fejlesztések valósultak meg,
a nagyobb lélekszámú városokban
–– Nincs információ a lakossági fejlesztésekről
–– Az energetikai projektek hasznosulása,
eredményei nem ismertek, egységes adatbázis
hiánya
–– A közösségi közlekedés utasforgalom
tekintetében alacsony szinten maradt
Releváns megyei éghajlatváltozási
problémakörök
Kitettség
–– A hőhullámos napok gyakorisága növekszik,
a nyári csapadékmennyiség csökken, így az
aszályos napok száma növekszik
–– Lösszel borított területek nagy kiterjedése,
eróziónak való kitettség, talajok kiszáradása
–– A tagolt, eróziós völgyekkel szabdalt felszín
éghajlati kitettsége jelentős
–– Szeszélyes csapadékviszonyok miatt a
villámárvíz kitettség növekszik
Érzékenység
–– A hőhullámok által érintett társadalmi
csoportok növekedése (idősek)
–– Az épületállomány kedvezőtlen fizikai
állapota, az erre vonatkozó információk
hiánya, magas veszélyeztetettség viharkárok
által
–– Kisebb beavatkozásokra is érzékenyen reagáló
természetközeli célterületek
–– Országos átlag alatti erdősültség, erdők
sérülékenysége a megye keleti részén és a
Dunamenti-síkság térségében magas
–– A gazdaság alapvetően mezőgazdaságra épül,
melynek nagy a klímaérzékenysége
Alkalmazkodási képesség
–– A fogyasztási magatartás változatlansága, a
túlfogyasztás további tendenciáinak erősödése
–– Tudásintenzív iparágak hiánya, a
mezőgazdaságban a monokultúra növekedése
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Energia és klímatudatossági szemléletformáló –– Elöregedő, fogyó népesség, romló egészségi
programok tapasztalatai
állapot és ellátási rendszer, sérülékeny
–– Aktív civil szervezetek, országos szintű
lakosság, akik a hőhullámokkal szemben
mintaprojektek a szemléletformálás terén
kevésbé tudnak alkalmazkodni
–– Pontszerű hiányosságok, a csapadékvízelvezető rendszerek rossz állapota, havária
jellegű megoldások és javítások
–– Pályázatfüggő fejlesztések, havária helyzetek
kezelése, a csapadékvíz elvezetésre vonatkozó
megoldások hiányosak
Energia és klímatudatossági szemléletformáló
programok tapasztalatai
–– A megye lakossága országos viszonylatban
kevésbé érzékeny a klímaváltozás témája iránt
Lehetőségek
Veszélyek
–– A megújuló energia-használat további
–– A szabályozási rendszerek változása,
térnyerésének ösztönzése
adók kivetése a megújuló energiaforrások
–– Az energetikai, környezeti témájú pályázati
használatára vonatkozóan
rendszerek egyszerűsödése a lakosság,
–– A pályázatok beszűkülése, forráskimerülés,
vállalkozások felé
változó pályázati rendszerek
–– Gépjárműállomány összetételében elmozdítás –– A lakosság jövedelmi helyzetének romlása,
az alacsonyabb CO2 vagy zéro emissziós
önrész biztosításának nehézségei
járművek felé
–– Az elektromos autókhoz szükséges
–– A helyi hulladék helyi szinten történő
infrastrukturális háttér (töltőállomások)
feldolgozása, szelektív hulladékgyűjtés
kiépítésének elmaradása
feltételeinek szélesebb körben történő
–– Rövid távú érdekek mentén történő
biztosítása, a lakossági hulladék kibocsátás
fejlesztések a hosszú távúak helyett
csökkentése, szemléletmód változása
–– A mikroklimatikus viszonyok változásával
–– A közösségi közlekedési rendszerek
tájidegen fajok megjelenése
összehangolása, a kerékpáros közlekedés
–– A tervezett fejlesztések, feladatok felelőseinek
infrastrukturális feltételeinek javítása, az
hiánya
egyéni közlekedés szerepének csökkentésére
–– Az ökoturizmus népszerűsödésével a
vonatkozó akciók szervezése
turisztikai kereslet növekedése, a táj
–– Az erdőterületek, valamint települési
degradációja
zöldfelületek további növelése, biodiverzitás
–– A szemléletformáló akciók információi nem
megtartásával
hasznosulnak a célcsoportoknál
–– Nagy kiterjedésű védett természeti területek
–– A tájékoztatási és mérési rendszerek magas
védelme, az ún. lassú turizmus feltételeinek
kiépítési költségei, továbbá a mérési adatok
javítása
rögzítésének, értékelésének elmaradása
–– A klímatudatosság javítására vonatkozó
–– A civil szervezetek anyagi erőforrásainak
célcsoport specifikus szemléletformáló akciók,
csökkenése
információs hálózat és mérési rendszerek
–– A mezőgazdaságban az innováció iránti
kialakítása
fogékonyság elmaradása, valamint a termelők
–– A szemléletformálásban a megyei aktív civil
jövedelmi helyzetének romlása
szervezetek összefogása, szerepük növelése
–– Az egészségügyi rendszerben dolgozók
–– A megyében tudásintenzív, nem szennyező
számának további csökkenése, a
iparágak letelepedésének ösztönzése, az ipar
tájékoztatáshoz szükséges kapacitásuk
4.0, vagyis az ipar teljes digitalizációjának
csökkenése, túlterheltségük további
figyelembevételével
növekedése
–– A gazdasági fejlődés kapcsán fiatal
–– Megyei klímaalap működtetésének nehézségei
népesség perspektívájának megteremtése,
(tagdíj, települési érdektelenség)
a letelepedésük ösztönzése megfelelő
lakókörnyezet kialakításával
–– A települési önkormányzatok számára
megfelelő tervezési és pályázati feltételek,
a károkat megelőző támogatási rendszerek
kialakítása
–– Megyei szintű, a települések részvételével
megvalósuló Klímaalap létrehozása,
klímareferens tanácsadó munkakör
kialakításával
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Célrendszer
„Bölcske aklimatizálódik – egy zöldülő közösség születése.”
Településünk párját ritkító természetföldrajzi adottságokkal bír. Van folyamunk, holtágaink, szigetvilágunk, patakunk, tavunk, forrásaink, kis túlzással hegyeink, völgyeink, erdők, mezők, ritka természeti kincseink, régészeti, őstörténeti múltunk, homoktól a csernozjomig mindenféle talajunk, napos, meleg, szélsőséges természeti csapásoktól eddig jól megkímélt klímánk, központi fekvésünk az országban, főúttal, autópályával,
közeli híddal, komppal. Persze mindez szebben hangzik, mint amilyen valójában, mivel
eddig keveset tett a település értékeinek és lehetőségeinek megőrzéséért, kiaknázásáért.
Másfelől a „miénk” birtokviszony sem igaz, pont azért, mert birtokviszonyról kell, hogy
beszéljünk. Valójában mindez „valakié”, de nem a „miénk”. XY magánemberé, államé,
cégé, településünktől távol élő embereké, intézményeké, hatóságoké és Isten tudja, hogy
még kié, csak éppen Bölcske közösségéé nem. Mert még csak közösségünk sincs. Természeti, mezőgazdasági, kulturális értékeink a falu hitbizományát* kéne, hogy képezzék, a
megtartó erőt, identitásunk alapját. Ezekre lehetne építeni kertészettel, ökológiai gazdálkodással, vendéglátással, turizmussal, családot, közösséget, egységet. Óriási kiaknázatlan erőforrások vannak még helyben. Hát fejben?
Gyengeségünk a tudás és az információ hiánya. A falu hozzáállása, klímaváltozással
szembeni attitűdje sem ad okot bizakodásra, de ezt részben betudhatjuk a tájékozatlanságnak. Ezért alapvető cél a lakosság bevonása, tudatossá tétele, felkészítése az elkerülhetetlenre, hogy együttes erővel megelőzhessük legalább az elkerülhetőt. Mindez széleskörű és alapos ismeretterjesztést kíván, átadva az eddigi tudományos összegzéseket és
számba véve a helyi tapasztalatokat. Bolygónk zárt rendszer. Az éghajlat változása elől
senki sem bújhat el, mindenkit érint egyetemesen, így a megoldása alól sincs kibúvó.
Mindannyiunk felelőssége, hogy fenn tudunk-e tartani egy kielégítő életminőséget és
azt örökül hagyni az elkövetkezendő nemzedékeknek.
Így a mezőgazdaság közös ügyünk. A természet- és vízvédelem, a biodiverzitás megőrzése jól felfogott közös érdekünk. Ahogy a védekezést és kármentesítést is együtt kell
szerveznünk, együtt kell gondoskodnunk az öregekről és az elesettekről is. Az éghajlat
gyors, drámai és kedvezőtlen változása olyan kihívások elé állítja gazdaságunkat, társadalmunkat és ökológiai rendszereinket, amilyenekkel még egyetlen emberi generációnak sem kellett szembe néznie. Ezért mindenkit be kell vonni az adaptáció folyamatába
a kezdetektől, gyermektől az aggastyánig, gazdálkodót, tanárt, szociális munkást, mérnököket, köztisztviselőket, a bolti eladótól a polgármesterig mindenkit, mert jobb tudatosan alakítani közös jövőnket, mint elszenvedni azt, ami jönne magától.
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Stratégiai cél

Intézkedés települési szinten

1. Lakosság ösztönzése az adaptációra

Felvilágosítás, ismeretterjesztés

2. Aszálykár mérséklése

Vízmegtartás, szárazságtűrő növényfajok
alkalmazása

3. H
 irtelen lezúduló nagy mennyiségű
csapadékvíz kezelése

Vízvisszatartás, többlet elvezetése

4. Nyári hőség hatásának mérséklése

Fásítás, ivó kutak biztosítása

1. Energetika – napelem telepítés, napkollektor télen fűtés kiegészítésre CO2 kibocsátás csökkentésre, nyáron használati meleg víz előállítására energia megtakarításra,
hőszigetelés, ami a CO2 kibocsátást is csökkenti, fásítás (árnyékol és pufferol), szárazságtűrő őshonos fafajok telepítése fűtésre
Lakásbiztosítás, mg-i biztosítások kötésének ösztönzése
Víztakarékosság – esővíz gyűjtés öntözésre, WC öblítésre, szürke víz használata
WC öblítésre, komposzt WC alkalmazása
Helyes mezőgazdasági gyakorlat bemutatása, ösztönzése, vízmegtartó megoldások
2. Szárazságtűrő növényfajok alkalmazása
Állandó növényborítás biztosítása, talajforgatás elhagyása
Permetezés, öntözés ahol lehet gyűjtött esővízzel, víztakarékos technológiákkal
Szintvonal mentén történő vetés, telepítés, művelés
3. Összetett, többszintes növényborítottság biztosítása
Övárkok, záportározók létesítése
Esővízgyűjtés tartályba, ciszternába, talajba
Elvezető árkok, csatornák, túlfolyók építése
4. Hőszigeteléssel egyénileg
Fásítás lombos, szárazságtűrő fajokkal
Ivókutak telepítése
Burkolt felületek csökkentése
Csupasz földfelületek csökkentése
Zöld övezetek, nyílt vízfelületek területének növelése
Települési hőségterv
A részletek kidolgozására a helyi gazdálkodók, vállalkozók mellett specialisták, szakértők bevonása is ajánlott. Ötletbörzéken, egyeztető fórumokon összegyűjtjük a lehetséges problémákat, veszélyeket és a megoldási javaslatokat is, majd kockázatelemzéssel
prioritást állítunk fel, ami után az ütemezés is meghatározásra kerül. Az egyes intézkedésekhez forrást is kell rendelnünk, önerőből, pályázati pénzből, célforrásból, közösségi
finanszírozás segítségével, de anyagi jellegű apportokat és nem anyagi jellegű ráfordításokat (felajánlásokat, önkéntes munkát) is számításba vehetünk.
A felelős többnyire az önkormányzat, mint gesztor vagy akár konzorciumi tag, de bizonyos feladatok hatósági intézmények hatáskörébe tartoznak, egyes folyamatok irányítása pedig egyesületek, helyi civil szervezetek, vállalkozók kezében van a legjobb helyen.
A tervezés folyamán feltétlenül gondot kell fordítani a meglévő szabályok felülvizsgálatára, harmonizálására, mivel a döntéshozatali folyamatok bizonyosan érintik a telepü-
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lésrendezési tervet, a helyi építési szabályzatot, településképi rendeletet és egyéb ágazati
határozatokat, jogszabályokat, engedélyeket, terveket, stb.
A jövőre vonatkozóan már egy település sem engedheti meg magának, hogy a tervezésben, szabály alkotásban nem érvényesíti a fenntarthatóság és az adaptáció elveit, mivel
a környezetünk egy ponton túl már nem fog alkalmazkodni mihozzánk. Ezentúl mindent „zöld szemüvegen” keresztül kell néznünk, mert önmagunkat is az eddigieknél jobban kell illesztenünk a természeti törvények rendszerébe – legalábbis ha nem akarunk
kiesni Földanya kegyéből.
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Éghajlatváltozáshoz
való alkalmazkodással
kapcsolatos
jó gyakorlatok
Ebben a fejezetben az alkalmazkodás tekintetében olyan települési szintű megoldásokat, jó gyakorlatokat gyűjtöttünk össze, amelyek egyrészt követendő példák lehetnek más
települések számára is, másrészt céljuk, hogy más településeket is ösztönözzenek klímatudatos magatartásra, szemlélet- és tudatformálásra egyaránt.
Az Energiaklub szakértői csapata a Klímaválasz projekt keretében az alkalmazkodás
tekintetében számos hasznos, példát adó esetet dolgozott ki. Az itt bemutatott jó példák
közül az AngyalZÖLD Stratégiát, a XII. kerületi zöldtetős házak példáját, a nyárádi belvíz problémák kezelését és a helyi gazdaságfejlesztést az Energiaklub honlapjáról vettük
át. Ezt egészítjük ki az ebben a programban is részt vevő Vép város jó példájával, amely
a megújuló energiákkal és energiahatékonyság növelésével törekszik arra, hogy klímatudatos várossá váljon.
Reméljük, hogy ezekből a jó példákból hasznos ötleteket tudnak meríteni.

Az angyalZÖLD Angyalföld
Bevezetés
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat évek óta tudatosan törekszik arra, hogy
a zöldhálózatának színvonalas fenntartásával, fejlesztésével a városrész lakói számára
élhető, vonzó, biztonságos, jól működő környezetet biztosítson. E munka kereteit határozza meg az AngyalZÖLD program, amely a városrész zöldhálózatai kapcsán kijelölte
a stratégiai szempontokat és a távlati célok eléréséhez szükséges konkrét lépéseket. Az
átfogó célkitűzések programokra és projektekre bontása segítette, hogy a konkrét fenntartási és fejlesztési feladatok illeszkedjenek a kerület zöldhálózatának átfogó prioritásaihoz és a társadalmi igazságosság elvéhez. (AngyalZÖLD+). A Stratégia a klímaváltozás mérsékléséhez úgy járul hozzá, hogy a kerületet holisztikus szempontok alapján
kívánja fejleszteni. A zöld közterületek megóvására, újak kialakítására törekszik, miközben figyelmet fordít arra, hogy lakosai igényeivel a fejlesztések összhangban álljanak. Az
AngyalZÖLD+ Stratégia középtávú program a 2015–2019-es időszakról szól, és túlmutat
a zöldhálózat körén. Az AngyalZÖLD+ Budapest XIII. kerületének integrált szemléletű
fejlesztését tűzte ki célul. A terv holisztikus megközelítést alkalmaz a parkolás, úthálózat
és zöld felületek hálózatának kezelésére és fejlesztésére. A kerületi önkormányzat elhivatott a közúti közlekedés csökkentése, a biciklizés támogatása terén.

42

Az AngyalZÖLD+ az Önkormányzat városfejlesztési dokumentumai közé illeszkedik.
Figyelembe veszi a Hosszú távú Fejlesztési Koncepció (BP13-2033) és a kerületi Integrált
Városfejlesztési Stratégia (IVS) prioritásait és programjait, segít azok konkrét projektekké
formálásában. A dokumentum illeszkedik a Környezetvédelmi és Fenntarthatósági programban megfogalmazott célokhoz és programokhoz, ezen túlmenően a kerületet érintő
állami és fővárosi fejlesztési elképzelések is megjelennek benne. A Stratégia az interaktív honlapjának köszönhetően mindenki számára könnyen elérhető.

A probléma
Az elmúlt időszak társadalmi-gazdasági folyamatainak eredményeként jelentős mértékben felértékelődtek Budapest XIII. kerületének közterületi közszolgáltatásai, melynek
elsődleges oka a lakossági igények erősödése (a közterületek közlekedési funkciókon túli
használatára), valamint az önkormányzati mozgástér jelentős mértékű szűkülése. A közterületek tisztaságának és rendjének biztosítása jelentős többlet ráfordításokat igényel az
Önkormányzat részéről. Az Önkormányzat, azonban közvélemény-kutatások eredményeire alapozva az új kihívásoknak is igyekszik eleget tenni. A kerületet lakói nem egyszerűen jó helynek, hanem nagyon jó helynek tartják lakóhelyüket. A közvélemény által
meghatározott fejlesztési prioritások: a köztisztaság megóvása, további fák telepítése,
valamint a közbiztonság javítása.
Az Önkormányzat javuló színvonalon, egységes rendszerben, sikeresen végzi a közterületek fenntartását és fejlesztését. A fejlesztések elsősorban kerületi forrásokra támaszkodhatnak, de ezeket kiegészíthetik a fellendülő ingatlanfejlesztések, a várható fővárosi és
állami projektek minőségi közterület fejlesztési programjai. A kerület vezetése a közterületeket az ökotudatos, Green City elveknek megfelelően kezeli. Fontos fejlesztési szempontok a megújuló energiák használata, a vízkörforgatás biztosítása (öntözés, víztározás,
vízáteresztő burkolatok arányának növelése), az újrahasznosítás alkalmazása, a talajerő
utánpótlás komposztálással történő megvalósítása, a gondos tereprendezés (földtömegegyensúly megtartása) és az extenzív fenntartású területeken természeti kertek kialakítása. Mindezek ellenére az egyre növekvő mértékű klímaváltozás hatása eléri a Duna
parti kerületet is, ezért növekszik az árvízi kockázat. A zöld területek megtartása mellett
szükségesek az árvízvédelmi művek felújítása, a hiányzó védművek pótlása. A helyi lakosok elégedettek a kerület szolgáltatásaival, a közterületek minőségével, azonban további
fejlesztésekre is igényt tartanak. A klímaváltozásnak köszönhetően várhatóan a jövőben
felértékelődik a zöld rekreációs felületek aránya, valamint a megfelelő, természetbarát
árvízvédelmi rendszerek jelentősége. Ezért a kerület holisztikus módon történő fejlesztése hozzájárulhat lakosainak jólétéhez. Az Önkormányzat partnerségre törekszik civil
szervezetekkel, helyi cégekkel, más önkormányzatokkal, közterületi szolgáltatókkal és a
lakossággal a tervek közös kidolgozására és megvalósítására.

A megoldás
Az Önkormányzat a lakosság közterületekről alkotott véleményének megismerése céljából reprezentatív telefonos közvélemény-kutatást készíttetett. Az 500-500 személyes
mintavételre 2008-ban, 2011-ben és 2014-ben is sor került. A megkérdezettek körében a
vizsgált időszakban folyamatosan növekedett az elégedettség a lakóhellyel, a 0-tól 100ig terjedő skálán 2008-ban a válaszok átlaga még 74, 2011-ben 79, 2014-ben pedig már
83 ponttal volt jellemezhető, hogy mennyire szeretnek a lakóik a kerületben élni. Az ada-
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tokból az szűrhető le, hogy a kerületet lakói nem egyszerűen jó helynek, hanem nagyon jó
helynek tartják. A köztisztaság, az utak és a járdák minősége közepes mértékű megelégedettséget váltott ki. A játszóterek és a parkok állapota „négyes fölé” osztályzatot kapott.
A trendeket tekintve a köztisztasági kérdésekben, az utak és járdák, a közterületi zöldfelületek tekintetében 8-15 pontnyi javulás volt mérhető az elégedettségben a vizsgált években. Abszolút értékben a közterületek megítélésénél a játszóterek és a parkok teljesítettek a legjobban, de relatíve is a legnagyobb fokú közérzetjavulás a játszóterek és a parkok állapotának megítélésben volt mérhető. A lakosság számára a közbiztonság, köztisztaság és a zöldfelület állapota a három legfontosabb szempont. A fejlesztési prioritások
élvonala nem változott: jelenleg is a köztisztaság megóvása, további fák telepítése, valamint a közbiztonság javítása a három kiemelkedően elvárt intézkedés. Ezek a kívánalmak
nem egy-egy réteg, hanem a lakosság egésze számára fontosak, ezeket a szempontokat
a válaszadók döntő többsége, 84-85%-a felsorolta, mint a parkok (gyakoribb) látogatásának feltételét. A közbiztonság kérdése a 60 év feletti válaszadók számára még az átlagost
is meghaladó mértékben fontos (Tájékoztató az AngyalZÖLD program végrehajtásáról).
A lakosság számára a környezeti szemléletformálás döntő fontosságú. Mindez a zöldfelületi fejlesztések mellett a környezetminőséggel kapcsolatos lakossági tájékoztatások,
akciók, a lakosság bevonásával történő programok erősítésének igényét veti fel. A konkrét területhez kötött fejlesztések közül a Duna menti gyalogos sétány kialakítása élvezett prioritást a helyiek számára. 77%-uk tartotta fontosnak megvalósítását, de legalább
ilyen lényeges a fasorok felújítása és telepítése. A lakótelepi zöldfelületeket fejlesztését a
lakosság 72%-a kiemelt kérdésnek tartja. A megkérdezettek kétharmada szerint lényeges a kerületben a kerékpárutak fejlesztése, illetve a kisebb parkok felújítása. A válaszadók fele gondolta központi kérdésnek, az új közparkok és sétálóutcák kialakítását szűkebb lakókörnyezetében, 50% alatt maradt azok aránya, akik a Rákos-patak menti parkok, illetve a Népsziget lehetőségeinek javítását kívánták. Ezek az igények 4-5%-kal emelkedtek a 2008-as szinthez képest (Kutatási Jelentés: Közparkok—közvélemény-kutatás a
XIII. kerületi lakosság körében).
A megvalósításban résztvevők Az Önkormányzat a közterületekkel kapcsolatos feladatainak ellátása során partneri együttműködésre törekszik a kerületi lakossággal, a kerületi vállalkozásokkal, a közterületek fenntartásában érintett cégekkel, a szomszédos és a
fővárosi önkormányzatokkal. Lakossági részvétel elmélyítése érdekében lakossági zöldterület védnökségi, Pozsonyi úti zöldkazetták örökbefogadására, valamint zöld homlokzat és társasházi kertpályázatot ír ki. Emellett felelős városi kutyatartást népszerűsítő
Gondos Gazdi programot vezet. Emellett új programokat indít a lakosság környezettudatosságának erősítése érdekében, valamint figyelmet fordít a közutak forgalomtechnikai
rendezése, gyalogátkelők kialakítása kapcsán a lakosság jogos igényeire. Továbbá együttműködik a lakossággal a kerületet népszerűsítő közterületi rendezvények megszervezésében és lebonyolításában. Mindezeken túl a helyi lakosokat bevonják a tervek és stratégiák kidolgozásába, véleményezésébe, amelyhez a teret többek között az AngyalZÖLD
weboldal interaktív felülete biztosítja. Az Önkormányzat a társadalmi és partneri együttműködés erősítésére erőfeszítéseket tett. A partneri együttműködés kiemelt területe a
helyi lakossággal kialakított kapcsolat fejlesztése. A lakosok fent említett online felületen vehetnek részt a kerület jövőjének formálásában. A lakosok a fejlesztéseknek köszönhetően gyorsabban elérik a Dunát és annak szigeteit, így élvezhetik a Duna-partot, de
más zöld közterületeket is a kerületben. A tanösvényeknek köszönhetően a természettel,
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lakó- környezettel kapcsolatos ismeretek is bővülnek. A nagyobb zöld terület és a környezettudatosabb életmód hozzájárul egészségük megőrzéséhez.
Az Önkormányzat partnerségi viszonyt ápol cégekkel is, és településrendezési szerződések keretében segíti az ingatlanfejlesztések kapcsán a közterületek minőségi javulását,
fenntartását. Cégek számára írták ki a legszebb vendéglátó terasz pályázatot és a kerület
vezetése lehetőséget biztosít a cégek számára önkéntes közterületi munkák lebonyolítására is. A közterületi szolgáltatókkal, és érintett szervezetekkel (FKF Zrt., katasztrófavédelem, rendőrség, stb.), társönkormányzatokkal történő egyeztetések során az Önkormányzat rendszeres tart együttműködési fórumokat a közterületi intézkedések hatékonyságának javítása céljából. Az AngyalZÖLD kezdeményezés szerves részét alkotja a kerület
hivatalos fejlesztési stratégiájának. Az Önkormányzat tehát további fejlesztéseket tervez,
amelynek köszönhetően tovább növekedhet a lakosok elégedettsége és további befektetők települhetnek be, ami a helyi, lokális gazdaságot is erősítheti. A kezdeményezésnek
köszönhetően pályázatok útján tudják a kerület lakosai tovább zöldíteni életmódjukat.
A Green City elveinek megfelelően komoly megtakarítások érhetőek el a fent vázoltak
fenntartásban. A lakossági és gazdasági társaságok bevonása a fejlesztésbe és az eredmények fenntartásába (pl. Az utcakertész mozgalom vagy a lakóközösségi együttműködés a környezeti szemlélet terjesztésére, fenntartási, karbantartási, köztisztasági munkák megvalósítására) az önkormányzati saját forrásainak kisebb mértékű felhasználását
eredményezi. / A megoldás finanszírozása Becslések szerint a Stratégia alprogramjainak
teljes megvalósításának összköltsége 15 milliárd forint, míg az üzemeltetésből származó
bevétel 11 milliárd forint. Az eddig megvalósult kerületi közterületi beruházások saját
forrásból, hitelfelvétel nélkül, kiegyensúlyozott kerületi gazdálkodás eredményeként jöttek létre, azaz a közterületi beruházások hosszú távon is fenntartható módon működtethetők. A kerület a közterület-fejlesztés számára lehívható EU-s, állami, fővárosi támogatások megszerzésére is törekszik.
A Stratégia öt évet (2015–2019) ölel fel.

Mit tanulhatunk?
Az integrált szemléletű közterületi fejlesztések hatékonyan tudják elősegíteni az klímaadaptációt. Angyalföld önkormányzata az AngyalZÖLD Stratégia megvalósításakor egyértelműen a holisztikus megközelítést alkalmazta. Ezt a nagymértékű társadalmi konzultáció is tovább erősítette. A klíma- és az ökotudatos fejlesztések előnyösen hatnak a
kerületre és annak lakosaira. Az újszerű szempontok az épített környezet minősége, a
közterületek fenntarthatósága mellett közegészségügyi szempontból is kifejtik pozitív
városökológiai hatásukat. A zöld infrastruktúra elemek egymáshoz kapcsolása hozzáadott
értékkel bír. Hálózattá szervezett kerületi közparkok, közkertek, lakóterületi zöldterületek és városi terek pozitív klímaadaptációs hatást jelentenek, és egyben fontos élőhelyek.

Zöld tetők Budapest XII. kerületében
Bevezetés
A XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata előre mutató szabályozást alakított ki a zöldtetők elterjesztése érdekében, amely szerint az újonnan létesülő lapostetők és meglévő
lapostetők rekonstrukciója során a tetőfelület 40 m2-t meghaladó részét legalább extenzív zöldtetőként kell kialakítani. A szabályozást azonban nem kísérik beruházást ösztönző, társadalmi tudatosságot fejlesztő programok.
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A probléma
A városok olykor nagy mennyiségű csapadékvízzel kénytelenek megbirkózni, amely a csatornarendszer túlterheltségét eredményezi. A melegedő klíma miatt gyakran alakulnak
ki hőszigetek. A zöldtetők csökkentik az épületek téli fűtés, illetve a nyári hűtés energiaigényét. Az extenzív zöldtetők nagyon jó hőszigetelő tulajdonságúak, ezért az épületen
belüli hőingadozások jelentősen kisebbek. Nyáron a zölddel borított lapostetők 21 °C-kal
is hidegebbek lehetnek, mint a normál lapostetők. A zöldtetők szűrik a levegőszennyezést is. A zöldtetők „folyosóként szolgálnak” különböző vonuló állatfajok mozgása során,
továbbá élőhelyet biztosítanak veszélyeztetett fajok számára, ezzel csökkentve a klímaváltozás negatív hatásait. Fontos előnyük a vízmegtartás. A zöldtetők megtartják a felesleges esővizet, megállítják a heves esőzések alkalmával az árvizeket az utcákon, csökkentik a csatornarendszer terheltségét. A zöldtetők csökkentik a városi hőszigeteket. A tetőtéri vegetáció hűti a város klímáját makroszinten, így kellemesebb és egészségesebb városi
élettér jön létre. A zöldtetők csökkentik a modern életstílus okozta emberi terheléseket
pl. elszeparálódás, városi stressz, továbbá erősítik az összetartozás érzését. Fókuszpontokként szolgálnak és pozitív elemei a tájképnek. Lehetővé teszik a szemek pihentetését,
miközben a színek, a hangok, és a textúra pozitívan befolyásolják a hangulatot. A zöldtetők megtartják az ember kapcsolatát a természettel. A klímaváltozás hatásainak leginkább
kitett és kiszolgáltatott közösségek lakókörnyezetében létesített zöldtető beruházások társadalmi igazságosság szempontjából is fontosak. A befutatott falak és a zöldtetők segítenek mérsékelni a városi lakosság természettől való elidegenedését, hozzájárulhatnak a környezettudatos gondolkodásmód terjedéséhez, ezek elsősorban a gyerekek esetén fontosak.
A városokban az elvesztett kerteket intenzív zöldtetőkkel is pótolni lehet, egy 40 cm
vastag talajréteg már alkalmas a zöldségfélék nagy részének termesztésére. A lakosság a
kertészkedéssel természetközeli szabadidős tevékenységet végezhet a nagyvárosban, ez
elsősorban a kórházak és a börtönök területén lenne fontos.

A megoldás
Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 14/2005. (VIII. 10.) sz. rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szerint az „újonnan létesülő lapostetők és meglévő lapostetők rekonstrukciója (a védett épületek kivételével) során, ha a meglévő épület szerkezete (statikai szakvélemény alapján) azt lehetővé
teszi, a tetőfelület 40 m2-t meghaladó részét legalább extenzív zöldtetőként kell kialakítani, kivéve az olyan építmény, vagy építményrész laposteteje, amely burkolt felületet
igénylő kereskedelmi, vendéglátó, kulturális hasznosítású.” A szabályozás bizonyos ingatlanok esetén is előírja a zöldtető létesítésének kötelezettségét: pl. „az L3-XII/AI4 ingatlanon épületet kizárólag lapostetővel, zöldtetős kialakítással lehet létesíteni, oly módon,
hogy megállapodás alapján a zöldtetőn közcélra átadott játszótér is kialakításra kerüljön.”
Újszerű ez a rendelet annyiban, hogy előírja a zöldtető létesítését. Más önkormányzatoknál is napirenden van a zöldtetők ösztönzésének kérdése, viszont ezek nem alkalmaznak
zöldtető létesítésére kötelezettséget. Gödöllő Város Helyi Építési Szabályzata szerint pl.
Az „Intenzív telepítésű zöldtető megvalósítása esetén az előírt csapadékvíz tározó kapacitás számításához figyelembe vett telekrészből az intenzív telepítésű zöldtető alapterületét le lehet vonni.” A XII. kerület azonban a rendeleten túlmenően nem hozott létre
ösztönzési rendszert és nincs lakossági szemléletformálás sem. Sem a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Településfejlesztési Koncepciója 2015-2030,
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sem pedig a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 nem foglalkozik a zöldtetők kérdéskörével. A szemlélet formálás a ZEOSZ egyesület online felületén és programjain keresztül történik.
Hazánkban az Országos Területrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) zöldfelület-beszámításra vonatkozó előírásai ösztönözheti valamelyest a zöldtetők terjedését. „Az
OTÉK szerint az extenzív zöldtetők felületének tíz százaléka is beszámítható a telekre
előírt zöldfelület mértékébe.

A megvalósításban részt vevők
A jogszabályi hátteret a XII. kerületi Önkormányzata készítette. A ZEOSZ egyesület részt
vesz a szemlélet formálásban, szakágakon belüli segíti a hatékony információ áramlást, és
összefogja a hazai és nemzetközi szaktudás, tapasztalatok megosztását. / A megvalósítás
finanszírozása A zöldtetők építése drágább, mint hagyományos tetők létrehozása. Emellett szükséges folyamatos karbantartás, amely szintén költségeket generál. A zöldtetők,
mint a többi városi zöld infrastruktúra is, nem luxus, hanem olyan beruházás, amelyek
ténylegesen gazdasági és társadalmi előnyöket, továbbá ingatlanérték-növekedést jelent.

Mit tanulhatunk?
A zöldtetők számos okból hasznos megoldások klímaalkalmazkodásra. A zöldtetők által
megfogott vízmennyiség a természetes vízkörforgásba kerül, és nem terheli a városi csatornahálózatot. Fontos szerepük lehet a biodiverzitás megőrzésében is. A zöldtetők létrehozása jelenleg még erősen függ attól, hogy a kormányzat támogatja-e, léteznek-e a
vonatkozó jogszabályok, és mennyire tudatos a társadalom. Számos országban működnek jó példák a magán- és középületek zöldtető kialakításának ösztönzésére, ahol adócsökkentés, beruházás-támogatás révén segítik a kezdeti befektetéseket. Azokban a
városokban, ahol komoly gondot okoz a lehulló csapadékvíz mennyisége, illetve rend-
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szeresen városi hőszigetek alakulnak ki, fontos, hogy a várostervezés tudatosan integrálja a zöldtetőket.
A kerületi szabályozásoknak ideális esetben egy általános – de egyéb városfejlesztési
koncepciókba integrált – budapesti zöldtető-szabályozás adná meg a kereteit. A települések tervezési útmutatók kidolgozásával, előírásokkal segíthetik a „természetes” tetők
létesítését, hiszen klímaadaptáció szempontjából is ezek az extenzív, sokféle fajnak otthont adó zöldtetők a legjobb megoldások. Számos nemzetközi tapasztalat szerint az elmúlt
húsz évben a zöldtetők kialakításának egyik fő hajtóereje a csapadékvíz kezelés volt, és a
tervezésnél nem annyira vették figyelembe az ökológiai szempontokat

Problémák kezelése és a helyi gazdaságfejlesztés Nyárádon
A probléma
Nyárád Pápától 10 km-re, a Bittva-patak mentén fekszik, közel ezren lakják. Az esetleírás két elkülönült problémát és az arra adott választ is bemutat: az egyik a belvíz, amely
belterületen is sok problémát okozott a településnek, a másik pedig a számos hátrányos
helyzetű, munkaerőpiacról kiszorult ember és az elhanyagolt udvarok, kertek, melyek a
településképet és az életminőséget egyaránt rontották.
Probléma típusa(i):
Mezőgazdaság, helyi gazdaság
Vízgazdálkodás (csapadékvíz, árvíz, aszály)

A megoldás
Az egyik fejlesztés célja a belvízkár elhárítása volt oly módon, hogy a kialakított jóléti
tavak másodlagosan is hasznosíthatók legyenek, a másiké pedig a helyi mezőgazdaság
(növénytermesztés és állattartás) fellendítése, munkahely-teremtési céllal, illetve az önellátás érdekében. Az önellátás érdekében a megújuló energiák bevonására is történt előrelépés: brikettáló gép használatával és energianövény telepítéssel.
A tavak tervezése 2012-ben kezdődött, kivitelezés pedig 2014 áprilisától augusztusig
tartott. A tavak kialakításával párhuzamosan egy, a gazdák által betemetett és elszántott árkot állítottak vissza eredeti állapotába és kötötték be a tavakba. A település természetes lejtésviszonyai kivezetik a csapadékvizet a falu szélei felé, és a durva kavicsos
talajrétegen keresztül kitűnően érvényesül a tavak elszívó hatása.
2012-től közfoglalkoztatás, 2015-től pedig a mezőgazdasági start mintaprogram keretében foglalkozott a település mezőgazdasági termeléssel. A nehezen hozzáférhető területeken az állatok „segítségével” történt a területek gyommentesítése. Egyre nagyobb területeket tudtak bevonni a termelésbe, most már szinte teljesen ellátják a konyhát friss és
helyi, vegyszermentesen előállított zöldségekkel.
Megoldás típusa(i):
Ökológiai jellegű megoldás
Részvételi jellegű megoldás

Tanulságok
A tavak létrehozásával nem csak a belvízprobléma oldódott meg: a térség egyetlen olyan
közösségi célú tóparti fejlesztése valósult meg, amely ellenérték nélkül vehető igénybe
az év bármelyik időszakában, a nap bármelyik időpontjában. A helyiek kikapcsolódá-

48

sának szolgálatán kívül turisztikai vonzerővel is bír, hiszen a helyi élővilágot bemutató
tanösvényt is kialakítottak.
A mezőgazdasági termeléssel az önkormányzat éves szinten sokat megtakarít, emellett
viszont munkát is biztosít a faluban élő munkanélküliek számára. Előnye, hogy ismert
az élelmiszerek származási helye.

Vép – megújuló energiával, energiatakarékosan
a klímatudatos városért
Vépen történelmi hagyományai vannak a korszerű technikák az élenjáró műszaki megoldások alkalmazásának. Tavaly emlékeztek meg arról, hogy a vépi területek az Erdődy
család grófi birtokai lettek. Ez a család, mindig nagyon konstruktívan alkalmazta a technikai újításokat különösen a XX. század elején, amikor az elsők között építettek ki elektromos hálózatot, a mezőgazdasági termékeket tovább feldolgozták (ipari szeszgyártás
burgonyából).
Ennyi a múlt, amire büszkék és büszkék arra is, hogy Vépen került felállításra a megye
első szélerőműve. Szokta is mondani a polgármester, hogy azóta a vépiek mindig tudják,
„honnan fúj a szél”. Ez a beruházás osztrák mintára közösségi szélerő parkként indult, de
az energia politika megváltozása miatt 21 másik társa már nem valósulhatott(hat) meg.
Az eredeti elképzelés szerint a lakosság anyagi befektetéssel, (téglajegy) jövedelemhez juthatott volna a szélerőpark által megtermelt energia után. A lakossági fórumokon szinte
100%-os támogatást élvezett a tervezet.
A város önkormányzata folyamatosan korszerűsíti, felújítja intézményeit. Ezek során
mindig kiemelt szempont az energia megtakarítás, a korszerű eljárások alkalmazása.
A város az iskola felújítását 2009-ben fejezte be, amikor egy bővítéssel összekötötték
a 100 és az 50 éves épületeket. Ennek során megtörtént a teljes külső ajtó és ablak csere,
valamint a szerkezetek hőszigetelése. Egyedül a központi fűtés korszerűsítése nem fért
bele a pályázat nyújtotta keretbe.
2010-ben az óvoda épülete kapott új bundát, hisz itt is teljes szerkezeti hőszigetelést
készítettek,és a konyha melegvíz ellátására még napkollektorokat is elhelyeztek.
Egy volumenében aprócska, de megtakarításban jelentős beruházás volt az, amikor az
óvoda és különösen a sportpályánk öltözőjében a csapokat víztakarékos fejekkel látták
el. Eddig a pillanatig csőstől folyt a víz egy-egy focimeccs után, teljesen szükségtelenül
és ezt sikerült ezzel a módszerrel keretek közé terelni.
2014-ben KEOP pályázatok keretében három intézményben hajtottak végre energetikai beruházásokat. Az iskolában sikerült a fűtési rendszert korszerűsíteni, a városházán és a kultúrházon teljes szerkezeti hőszigetelés készült, és mivel a kultúrházban az
ajtókat és az ablakokat korábban már lecserélték, erre csak a városházán volt szükség.
A másik pályázat eredményeként pedig mindhárom intézmény napelemeket kapott,
ami az éves áramfogyasztáshoz lett igazítva.
Ezek a beruházások a lakosság körében is teljesen elfogadottak, illetve példa értékűek.
Példa értékűek azért is, mert egyre többen érdeklődnek, hogy mi a tapasztalat és a jó
eredmények kapcsán egyre több tetőn jelennek meg a napelemek.
Van még néhány épület, amire ráférne az energetikai korszerűsítés, csak sajnos ezek
olyan kis fogyasztással rendelkeznek, ami nem felel meg a pályázati kiírásokban szereplő
minimálisan elérendő megtakarításoknak.
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Vépen működik, egy a Földművelésügyi Minisztérium alá tartozó mezőgazdasági
középiskola és kollégium, ahol szintén jelentős energetikai beruházások történtek 2017ben kezdődően és folynak még jelenleg is.
Ennek során az oktatási épületek és a lovas istálló tetejére napelemek kerültek, megtörtént a hőszigetelő nyílászárók beépítése és folyik a homlokzati falak hőszigetelő burkolása.
Vép határában található egy jelentős transzformátor állomás, mely egy fontos állomása
az ország magasfeszültségű hálózatának. Ide, viszonylag rövid úton, tehát kis veszteséggel lehet betáplálni villamos energiát. Ezt szerette volna kihasználni a szélerőpark és
ezt használja ki, a jelenleg próbaüzemét végző, de februártól már üzemszerűen működő
5 hektáros, 3,8 MW kapacitású napelem park.
Vépet kettészeli egy kis patakocska, ami nagyobb és tartós záporok esetén akár jelentősen megduzzad, de az utolsó árvíz, amikor a két településrészt összekötő hídon sem
lehetett átmenni, a hatvanas évek elején volt.
A város szinte teljes egészében családi házas beépítésű. A telkek a folyamatos megosztások következtében egyre kisebbek, a falusi állattartás egyre jelentéktelenebb. Az udvarok egyre több helyen burkolatot kapnak, így a csapadékvíz elvezetés az utcai árkok feladata. Szerencsére nem engedik ezek zárt kialakítását, bár erre gyakran vannak kísérletek, mert így legalább ezek, szivárgó árokként megtartják a csapadék egy részét. Ahol
még némi virágoskert és konyhakert található, ott jellemzően felhasználják a tetőkről
összegyűjtött csapadékot, valamint kismélységű (8-10 m-es) talajvízi kutakat használnak
öntözésre. Ezek vízhozama függ a leesett csapadéktól és a talaj rétegződéséről. A gazdák büszkék arra, ha olyan vízeret sikerül elkapniuk, aminek olyan erős az utánpótlása,
hogy a szivattyú nem tudja kiemelni a teljes vízmennyiséget. Ezek a kutak azonban sajnos már csak öntözővízként használhatók.
Végül egy nagyon jelentős és egyre megoldhatatlannak tűnő probléma a „falusi levegő”,
most már nem megőrzése, hanem helyreállítása. A városban márciustól-októberig minden héten hétfőn és pénteken engedélyezik a kerti száraz hulladék elégetését. Októbertől márciusig pedig itt a fűtési szezon.
Ezt a problémát megoldani nem egyszerű és nagyon lassú folyamat lesz, de a Vépi Krónikában elkezdődött tavaly egy sorozat, melyben minden hónapban igyekeznek valamire
felhívni a polgárok figyelmét, amivel komfortosabbá, tisztábbá, szebbé, klímatudatosabbá
teheti környezetét. Ezt a munkát nagyon segítené egy olyan alaposan kidolgozott módszer és rendszer elterjesztése, amely a település zöldhulladékainak összegyűjtését és újrahasznosítást környezetbarát módon szolgálná.
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