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1.0 Csákvár bemutatása
1.1 Környezete
A település Fejér megye északi részén, a Zámolyi medencében, a Vértes hegység szélén található. A
település földrajzilag a Dunántúli-középhegység nagytáj területén, közelebbről a Vértes-VelenceiHegyvidék középtájban, azon belül a Zámolyi-medence kistájban helyezkedik el1.
A Zámolyi-medence a Vértes déli előterében kialakult, ÉK-i-DNy-i irányú keskeny árkos, mai formájában
az óholocénban kialakult süllyedék-terület. A legmélyebbre süllyedt a csákvári medenceszárny, melyet
az üledékes felszín alatt 5-10 méteres vetődések kísérnek. Egykor tó volt a medence területén, amely
mára kitöltődött, a tavi és folyóvízi üledékek 3-5 méter vastagságban borítják a hordalékkúpos
medencefelszínt. A medence északi peremét durva görgetegből, kavicsból és homokos-löszös
kötőanyagú lejtőtörmelékből álló törmelékkúpok fedik. A vastag törmelékkúpok kavics anyaga a
csapadék nagy részét elnyeli, ezért a medencében szokatlanul száraz termőhelyek alakultak ki. A kistáj
lefolyó vize a Zámolyi és Pátka-víztározót táplálja. Mérsékelten hűvös, mérsékelten száraz a kistáj
éghajlata, az éves napfénytartama 1980 óra körüli, az évi középhőmérséklet 9,5 0C (1960-90-es átlag),
az éves csapadékösszeg 600 mm (1960-90-es átlag), a nyári félévé 350 mm körüli. A táj ariditási indexe
1,15. Leggyakoribb széilrány az ÉNy-i, de elég nagy gyakoriságú az ÉK-i és a Dk-i is, az átlagos sebesség
3 m/s alatt van.
Teljes mértékben a Császár-víz vízgyűjtő területéhez tartozik, a vízhozamok 0 és 52 m3/s között
változnak, a vízminőség II. osztályú. A források közül a csákvári Gürdi-major (15 l/perc) és a Kaszab-kút
(12 l/p) említhető. A talajvíz összefüggő szintje 2-4 m-re helyezkedik el a felszín alatt, mennyisége nem
számottevő, kémiai jellege kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, eléggé kemény 25-35 nk0
közötti. A. rétegvízkészlet sem jelentős, 0,5 l/s.km2 körüli.
A kistáj növényföldrajzi szempontból a Dunántúli-középhegység flóravidéke Bakony-Vértes
flórajárásába (Vesprimense) tartozik. Az elterjedtebb potenciális erdőtársulások a cserszömörcés
karsztbokorerdők és a molyhos cseres tölgyesek. A Csákvár feletti dolomitszirteken található a keleti
gyertyán reliktumerdeje. A nyílt növénytársulások között a sziklafüves lejtősztyepprét a
legjellegzetesebb. Az erdészetileg kezelt területeken vegyeskorú, zömmel keménylombos, ritkábban
lágylombos és fenyőerdők találhatók. A mezőgazdasági művelés jellegzetes növényi a búza, kukorica,
silókukorica. A talajok tekintetében Csákvártól északra fátlan, teljesen terméktelen, lepusztult felszínű
rendzinák találhatók. A kistáj többi részét a löszös üledéken képződött mészlepedékes mezőségi talajok
uralják, emellett réti talajok is megtalálhatók. A kistáj 4%-a belterület, 60%-a szántó művelési ágú, a
rétek, legelők aránya 22%, míg az erdősültség 10%-os.
A város adottságait meghatározó másik kistáj a Vértes-fennsík, mely a Dunántúli-középhegység 130
négyzetkilométer nagyságú része. A Bakony és a Gerecse között terül el a Velencei-hegység és a
Velencei-tó szomszédságában.
Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal 1976-ban hozta létre a Vértesi Tájvédelmi
Körzetet, mely a hegységből 15.000 hektár nagyságú területet foglal magában. A tájvédelmi körzet
megalapításának célja az volt, hogy a Tatabánya, Székesfehérvár, Mór által meghatározott, erősen
iparosodott környezetben megőrizze és az utókornak átadható állapotban tartsa a Vértesben és
környékén található természeti örökséget. Mik ennek az örökségnek a jellegzetességei? Mindenekelőtt
1

Dr. Marosi Sándor-Dr. Somogyi Sándor (szerk.) Magyarország kistájainak katasztere II. Budapest, 1990, MTA
Földrajztudományi Kutató Intézet
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az a biológiai sokféleség, a természetnek az a gazdagsága, mely a kedvező környezeti adottságok
következtében ezen a viszonylag kis területen kialakult. Ez a nagyfokú változatosság megnyilvánul a
földtani felépítésben, a domborzati és kitettségi viszonyokban, valamint a növény- és állatvilág
változatosságában is.

1. ábra Csákvár látképe a Vértes felől és a Csákvári barlang2

A középkorban a Vértest még majd minden oldalról mély fekvésű, mocsaras rétek vették körül. A
folyamatos lecsapolások következtében a régi mocsaras rétvilágnak mára már csak a nyomai találhatók
meg. Ezeknek a régi vizenyős réteknek az egyik fennmaradt emléke a Vértes lábánál fekvő Csíkvarsai
rét. Geológiailag a Vértes déli oldala dolomit alapkőzetből épül fel, de az északi Vértesben helyenként
magtalálható a dachsteini mészkő alapkőzet is. A dolomitfelszín lepusztulásával, táblás töredezésével
meredek letörések, sziklafalak, sasbércek, szakadékok, keskeny szurdokvölgyek alakultak ki, melyek a
viszonylag alacsony tengerszint feletti magasság ellenére vadregényes megjelenést kölcsönöznek a
Vértesnek. A karsztosodás következményeként barlangok jöttek létre a hegységben, melyek közül
leghíresebb a csákvári határban található Bárcaházi barlang. Ennek feltárása során a barlangi
üledékben 10 millió év növényi lenyomatait és állati csontmaradványait találták meg a kutatók. A
Vértes hegység korábban híres volt gazdag bauxit lelőhelyeiről, melyek azonban mára már kimerültek.3
A Vértesi Tájvédelmi Körzet szigorúan védett területeinek egyike a csákvári Haraszt-hegy, ahol 1978
óta egy 3,5 km hosszúságú, kiépített tanösvény mutatja be a Déli-Vértes legfőbb botanikai és geológiai
látnivalóit.4
A környék növénytársulásainak jellegzetes fajai:
•
•
•
•
•
•
•

a kunkorgó árvalányhaj,
fenyérfű,
sovány csenkesz.
tavaszi hérics
törpemandula, vetővirág
macskahere
szalmagyopár

2

Forrás: Google Creative commons
https://www.dunaipoly.hu/hu/helyek/vedett-teruletek/budai-tajvedelmi-korzet/vertesi-tajvedelmi-korzet
4
Isépy István: Csákvár- A virágok Városa
https://web.archive.org/web/20071114071047/http://www.chemonet.hu/TermVil/tv2002/tv0206/isepy.html
3
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A legfontosabb pusztai állat az ürge, mivel ez képezi a környező erdőkben fészkelő fokozottan védett
kerecsensólyom és parlagi sas zsákmányát.
Néhány évtizede még nyugati földikutya és túzok, valamint ugartyúk is élt ezeken a területeken. Az ittott megtalálható fasorokban, bokrosokban él a búbos banka és a szalakóta.
Ahol sikerül a vízpótlást megoldani, ilyen például a csákvári csíkvarsai láprét, újra elszaporodtak a
kipusztulással fenyegetett fajok: lápi nyúlfarkfű, mocsári kosbor pókbangó. A kiszáradó láprétek és
mocsárrétek jellegzetes növényei még a poloskaszagú kosbor, vitéz kosbor, hússzínű ujjaskosbor korcs
nőszirom , mocsári nőszirom, széleslevelű gyapjúsás és keskenylevelű gyapjúsás, nagyon ritka a vidrafű.
A korábbi vízelvezetések hatására az elszikesedett területeken tömeges a sziki őszirózsa.

A régió gazdasága és demográfiája:
A megyében 107 település van, a megyeszékhely Székesfehérvár.

2. ábra A Bicskei járás települései

A megye jelentős forgalmi csomópont, ahogyan azt minden jelentősebb megyei stratégiai és
környezetvédelmi dokumentum is bemutatja, az M1-es, M7-es és M6-os autópályák miatt kimagasló
a közutakon mért járműkilométer statisztika. A település a Bicskei járásban található, annak második
legnépesebb települése.
Csákvár a megye északi részén, a Zámolyi medencében, a Vértes hegység szélén található település.
Bicske 19 km, Oroszlány 24 km, Lovasberény 13 km, Vértesboglár 6 km távolságra található.
Csákváron a 2019. évi adatok szerint 5474-en laknak és 431 vállalkozás működik. A statisztikai adatok
a város dinamikus fejlődését mutatják.
9

A lakónépesség száma az utóbbi közel 1 évtizedben folyamatos növekedést mutat.

Lakónépesség száma az év végén (a népszámlálás végleges
adataiból továbbvezetett adat)
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3. ábra A népesség idősödése az egész országban meghatározó trend, mely a településen is
megfigyelhető.

Állandó népesség kormegoszlása 2000-2019
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A lakásállomány alakulása követi a demográfiai trendet, azaz a lakások száma is növekedett az utóbbi
2 évtizedben.

Lakásállomány alakulása 2000-2019
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4. ábra A lakásállomány alakulása

Vállalkozási aktivitás
A település dinamikus fejlődését jelzi a vállalkozási tevékenység fő adatainak alakulása is, mely
folyamatos növekedést mutatott a vizsgált 5 év alatt. A vállalkozások döntő többsége mikrovállalkozás,
50 főnél több munkavállalót mindössze 2 vállalkozás foglalkoztatott.
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Válllakozási aktivitás alakulása
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5. A vállalkozások száma

A települési infrastruktúra helyzete
Helyi közutak útkategória szerinti hosszát, a kiépített utak területe, átlagszélessége teszi ki.
Átlagszélességük 5,2 m. A kiépítetlen belterületi gyűjtő utak hossza 10,328 km. A külterületi közutak
kiépítetlen hossza 84,088 km. Így összességében Csákváron 17, 835 km hosszú kiépített belterületi
közút és 94,416 km hoszszúságú kiépítetlen bel-és külterületi közút található.
A gyalogutak és járdák hossza 7,31 km, területük 8,776 ezer m , átlagszélességük 1,2 m. Belterületen a
pormentes burkolatú utak aránya 63 %, a külterület 100 %-ban földút.
A belterületi gyűjtő utak 3,173 km-es szakasza aszfaltbeton és öntött aszfalt (területe: 17,828 ezer m2),
míg 14, 662 km (területe: 75,112 ezer m2) utótömörödő aszfalt.
A gyalogutak és járdák 6,162 km-es szakasza (területe: 7,397 ezer m2) aszfaltbeton és öntött aszfalt, 1,
012 km (területe: 1,216 ezer m2) pedig utótömörödő aszfalt. 0,136 km hosszan (0,163 ezer m2
területen) beton a burkolat területe.
A bel-és külterületi közutak fenntartása bruttó 1057 ezer Ft-ot tesz ki.
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Egyéb infrastruktúra
•
•
•

Közvilágítási lámpa 426 db található a településen, mely 95 %-os ellátottságot jelent.
Fedetlen csapadék csatorna 29 800 m-en található.
A szennyvíz ellátottság belterületen 54 %-os

A fentiek alapján elmondható, hogy a település infrastruktúrája átlagosnak modnható jövőbeni
fejlesztési igényt az alábbi területeken azonosíthatunk:
•

•

Szennyvízhálózat fejlesztés a potenciális talajszennyezési kockázat csökkentésére és az
éghajlatváltozás hatásainak ellenállóbb (pl.. özönvízsszerű esők) szennyvízkezelési
metodológia alkalmazása a település területének fennmaradó/csatornázatlan 46%-án is.
A 29,8 km hosszúságú fedetlen csapadékcsatorna hálózat alacsonyabb kockázatot hordoz,
azonban fedése, vagy az erre az elvezető kapacitásra fejlesztett vízvissztatartó és/vagy
csapadéktározó rendszer fejlesztése a jövőben új lehetőséget, és az aszályos/esős időszakok
közti vízpótlás normalizálását is lehetővé teszi. Egy- egy ilyen beruházás azonban jelentős
forrásokat emészt fel, így megvalósítása csak jövőben rendelkezésre álló TOP/KEHOP forrásból
képzelhető el.

Képzés oktatás:
A városban 1 általános iskola, egy művészeti iskola kihelyezett tagozata és egy óvoda képviseli az
oktatási intézményrendszert.

6. ábra- Óvodai kihasználtsági mutatók az országban 5

Az óvodai kapacitások jól tervezettek s kedvező kihasználtsági mutatókat tapasztalunk,
A szakképzés és felsőfokú képzés esetében a megye megfelelő lehetőségeket kínál a csákvári
tanulóknak.
Ahogyan Fejér megye szakképzés fejlesztési koncepciójában is olvasható :

5

Forrás: KSH
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Fejér megye 47 szakképző intézményében 97 feladat-ellátási helyen 18 844 fő tanulót oktatnak.
Székesfehérvár és Dunaújváros, mint képzési központok mellett Alsószentivánon, Baracskán, Bicskén,
Bodajkon, Fehérvárcsurgón, Felcsúton, Martonvásáron, Móron, Pusztaszabolcson, Sárbogárdon,
Seregélyesen, Száron és Velencén is folyik szakképzés.
A megyében összesen 31 intézményben 43 feladat-ellátási helyen 6412 tanulót oktatnak
szakiskolában, a felnőttoktatási tanterv szerint 207 főt. Ebből az állami fennartású 19 intézményben
24 feladat-ellátási helyen 4945 tanuló, 12 magán fenntartású intézményben 19 feladat-ellátási helyen
1467 fő tanul. Egyházi fenntartású intézmény nincsen. A 9. évfolyamokra felvettek száma a 2010/2011es tanévre 2253 fő, a következő tanévre 2181 fő, míg a 2012/2013-as tanévre 1978 fő. 92,5%-ban a
szakiskolák, 7,5%-ban a speciális szakiskolák látják el a szakképzési feladatokat.6
A szakiskolák a megyében elosztva helyezkednek el. Székesfehérvár és Dunaújváros mellett működik
intézmény Bicskén, Gárdonyban, Martonvásárban, Móron, és Sárbogárdon. A polgárdi és az enyingi
tankerületben nem folyik szakképzés. Az előbbi esetben Székesfehérvár az utóbbiban, pedig Siófok
közelsége miatt, azonban nem okoz gondot ezeknek az iskola típusoknak az elérése az érdeklődő
tanulók számára. A speciális szakiskolák az állam által fenntartott, illetve két tankerületben
(Székesfehérvár és Dunaújváros) állami és magán fenntartású intézményekben működnek. A bicskei
tankerületben két intézményben 54 tanulóval működik szakiskolai képzés, egy intézményben 39
tanulóval speciális szakiskolai képzés, a speciális szakiskolai képzés állami, a szakiskolai magán
fenntartású intézményekben.

Kultúra, műemlékek
Hazánk egyik legrégibb települése: A római időktől lakott település ma hangulatos kisváros a Vértes
lábánál, Legismertebb látványossága a barokk-rokokó stílusú, gyönyörű kastély, amelyet az
Esterházy-család építtetett. Az egykori főúri birtokközpontban ma kórház működik, több mint hetven
hektáros angolparkja azonban szabadon látogatható. Az őshonos és betelepített fajok kavalkádját
felvonultató kastélykertben egy 150 éves mamutfenyővel és egy óriási méretű platánnal is
találkozhat a vendég.
A megújult városközpontban sétálgatva érdemes felkeresni a Vértes Múzeumot, amelyben Csákvár
múltjának állítanak emléket a római kori sírleletektől egészen a legújabb időkig.
Az Esterházy család a 17. században néhány évtized alatt az ismeretlenségből az ország leggazdagabb
földbirtokosai közé emelkedett, és nemcsak a magyar, hanem az egész Habsburg – monarchia
történetében jelentős szerepet játszott. Az Esterházy nevet a 16. század közepén élt Benedek használta
először.
Az Esterházy család jó gazdája volt ennek területnek, mely igen kiterjedt birtok volt, hiszen 56000
hektárt tett ki egy tagban. Azért is volt igen szerencsés Csákvár, mert a grófi család itt építtette fel a
kastélyát 1778–tól. De jó gazda módján még sok mindent épített: zárdát, iskolát, belmajort,
cselédházakat, fejlesztette a mezőgazdaságot. Gépesítettek is, az első tényleges építés egy téglagyár
volt a fornai úton. Ez termelte meg az építéshez szükséges összes téglát. Nagyon sokat tett az Esterházy
család a faluért is.

6

Fejér megye szakképzési koncepciója
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7. ábra Az Esterházy Kastély7

Az elkészült zárdában leányiskolát működtettek. 1896–ban a gróf megalakította a gazdaképzőt, itt
taníttatta a vezetőgárdát, és a gazdákat. Az Esterházy család építtette a településen található tűzoltó
tornyot – ma Helytörténeti Múzeum – mellé lakást, szertárat. Ők vették az első kézi hajtású
tűzoltókocsit, majd a másodikat a Budapesti Szivattyúgyár készítette el a gróf megrendelésére.
Csákvár központjában terül el a hatalmas park övezte, lenyűgöző méretű Esterházy–kastély. Az
eredetileg barokk kastélyt Esterházy János építette. A dór stílusú kápolnaszárnya négy oszloppal és
klasszicista színházzal 1760 és 1765 között készült, Fellner Jakab munkája. Az épületet 1781 és 1823
között többször is átalakították, ekkor kapta mai klasszicista formáját. Terveit valószínűleg Charles
Moreau francia építész készítette. A kerti homlokzat oszloprendjének fogsorpárkányzatos mellvédjén,
az Esterházy-címer alatt a kastély építésének időpontjaként az 1781–es évszám látható. A kastély
gazdagon tagolt homlokzata, díszudvara, timpanonos, dór oszlopcsarnoka mögül nyíló főbejárata
fejedelmien előkelő. Az oldalszárnyakkal kiegészített épületben tulajdonosaik kápolnát, színházat,
könyvtárat, képtárat, vadásztermet, lovasiskolát is berendeztek.
A Vértes erdőségeinek peremén elhelyezkedő, egykori főúri rezidencia különleges értéke a nagy
területű angolpark, amelyet a kastély építkezéseivel párhuzamosan, részletes és szakszerű tervek
alapján, évtizedek munkájával, nagyobbrészt az „angolpark” szellemében alakítottak ki. Ennek az
elképzelésnek megfelelően az őshonos molyhos tölgyek, kőrisek, juharok közé új fasorokat
telepítettek, melyeket úgy csoportosítottak, hogy a formák gazdagsága, a tisztások, sétautak, fasorok,
színes virágfelületek változatos elhelyezése elragadó látványt nyújtson.8
A település ismert nevezetességei:
•
•
•
•

Esterházy-kastély - klasszicista stílusban
Vértes Múzeum
Lőportorony
Csákvári-barlang

„A város egykoron a fazekasságáról volt híres, az egész Dunántúlról jártak ide tanulni a mesterséget. A
tradíciók ma is élnek, bizonyíték erre számos kiváló népi iparművész, aki őrzi és továbbörökíti a helyi
7
8

Forrás: Google Creative commons
http://www.muemlekem.hu/muemlek/show/3588
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keramikusok forma- és motívumvilágát. Az ide látogatókat a Fazekas Emlékház várja, ahol nem csak
megcsodálni lehet az elődök műveit, de ki is lehet próbálni a fazekaskorongot.
Csákvár és Felcsút között áll Endresz György és Magyar Sándor óceánrepülők emlékműve. A két pilóta
1931-ben első magyarként és a világon is csak 15-ként, alig több mint egy nap alatt átrepülte az Atlantióceánt, majd gépük Csákvár közelében, egy mezőn landolt. A merész vállalkozás a maga idejében több
repülési rekordot is megdöntött.
A Vértes lankái Csákvár pereméig nyúlnak, kitűnő túrázási lehetőségeket kínálva. A jelzett turistautak
behálózta erdő védett terület, ritka állat és madárfajoknak ad otthont – fészkel itt például a parlagi sas
is. A hegyet várromok és barlangok is tarkítják: a Guba-hegyen lévő Csákvári-barlang például ősi
csontmaradványokat és a római kori Diana-kultusz nyomait is rejti, ráadásul a kellően bátrak számára
látogatható is.”9
Az évszázados hagyományokkal rendelkező kézművességre, elsősorban fazekasságra épülő turizmus is
rejt magában még kiaknázatlan lehetőségeket.
A közigazgatási és igazságügyi miniszter javaslatára 2013. július 15. napján városi címet kapott.10

2.0 Helyzetértékelés
2.1 Mitigációs helyzetértékelés
A mitigációs helyzetértékelés esetében a település üvegházgáz kibocsájtását vizsgáljuk meg. A KBTSZ
által kialakított módszertan alapján.
Az elszámolás alapja az IPCC módszertana, melynek több megállapítása hazánkban fokozottan igaz. A
módszertan már a 2014-es elemzésében is több fontos megállapítást tett:
•

•

•

•

9

Az ember befolyása az éghajlati rendszerre egyértelmű, az üvegházhatású gázok antropogén
kibocsátásai történelmileg a legmagasabbak. A közelmúltbeli éghajlati változások széleskörű
hatással voltak az ember által létrehozott és a természeti rendszerekre.
Az éghajlati rendszer felmelegedése egyértelmű, és az 1950-es évektől kezdődően az
ezredfordulóig tartó évtizedek során sok olyan megfigyelt változás történt, amire évtizedek
vagy akár évezredek óta nem volt példa. A légkör és az óceánok melegedtek, a hó és a
jégtakaró mennyisége csökkent, a tengerek szintje pedig emelkedett.
Az üvegházhatású gázok folytatódó kibocsátása további felmelegedést és az éghajlati rendszer
valamennyi összetevőjében hosszú távú változásokat fog okozni, amely megnöveli a
társadalmat és az ökoszisztémákat érintő súlyos, mindenre kiterjedő és visszafordíthatatlan
hatások valószínűségét. Az éghajlatváltozás korlátozása megköveteli az üvegházhatású gázok
nagyfokú és tartós kibocsátás-mérséklését, amely az alkalmazkodással együtt korlátozhatja az
éghajlatváltozás miatti kockázatokat.
Az összesített CO2 kibocsátás nagymértékben meghatározza a globális átlagos felszínközeli
felmelegedést a XXI. század végére, majd azt követően is. Az üvegházhatású gázok

http://www.pannoniaszive.hu/latnivalok/4/csakvar

10

A köztársasági elnök 325/2013. (VII. 10.) KE határozata városi cím adományozásáról (pdf). Magyar Közlöny
2013. évi 118. szám, 64033. oldal, 2013. július 5. (Hozzáférés: 2013. július 13.)
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kibocsátásának becslései széles skálán mozognak a társadalmi-gazdasági fejlődés és a
klímapolitika függvényében. 11
A fentiek alapján cél az antropogén eredetű üvegházgáz kibocsájtás mérséklése, azonban ahhoz, hogy
felismerjük a legfontosabb és leghatásosabb beavatkozási területeket leltárat kell készítenünk:
„A leltárban szereplő szektorok kiválasztásához a Nemzeti ÜHG leltár (2016) adatait és a szükséges
adatforrások elérhetőségét vettük figyelembe, és ez alapján azok a szektorok kerültek kiválasztásra,
melyek a legnagyobb kibocsátók, illetve elérhetők adott területi szinten az emisszió kiszámításához
szükséges adatok, melyek az alábbiak:
•

•
•

energiafogyasztás: energiaipar: áram- és hőtermelés, gázfelhasználás a következő
szektorokban: önkormányzat, ipar, közlekedés, lakosság, szolgáltatás, mezőgazdaság,
közületek;
ipari folyamatok: egyéb energiahordozók felhasználása és ipari folyamatok a nagy
kibocsátóknál;
mezőgazdaság: kérődzők, hígtrágya-kezelés, szerves- és műtrágya-felhasználás;
hulladéklerakás és szennyvízkezelés.

A koncepció fontos eleme, hogy a kalkulátor számol a nyelőkkel (erdők és zöldfelületek) is.
A települések számára ugyan már rendelkezésre állt az ÜHG-kibocsátási leltár elkészítéséhez a
Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) módszertan, a most kifejlesztett számolótáblák
azonban más területi szintre is alkalmazhatók, elsősorban a stratégiai szintű döntések meghozatalát
támogatják és nem térnek ki a konkrét akciók megtervezésére. További érdeme a kalkulátoroknak,
hogy pontos adatszerzési helyekkel segítik az önkormányzatok munkáját, ezzel egyben lehetővé téve
az elkészült kibocsátás-becslések összehasonlítását is.”12

8. ábra A globális antropogén eredetű üvegházgáz kibocsájtás összetétele (szürke mező
fosszilis üzemanyagok- sárga mező erdészeti és egyéb földhasználati kibocsájtás

11
12

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ar5-spm-syr_Hungarian.pdf
https://www.energiaklub.hu/projekt/kibocsatas-becsles-teruleti-szinten-4427
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9. ábra Az Üvegházgáz kibocsájtás szektoriális összehasonlítása globális szinten 13

A fenti ábrán az egyes szektorok bal oldalt fentről lefelé a következők:
•
•
•
•
•
•

Villamosenergia és hőellátás (25%)
AFOLU_ Agrokultúra erdészet és egyéb földhasználat (24%)
Épületek (6,4%)
Szállítmányozás és közlekedés (14%)
Ipar (21%)
Egyéb energetikai vonzatú (9.6%)

A hő és villamos ellátás primer felhasználóinak megoszlása az ábra jobb oldalán (a 25%-ot kitevő
részegységek):
•
•
•
•
•

Energia (1.4%)
Ipar (11%)
Szállítmányozás (0,3%)
Épületek (12%)
Agrárium: (0,87%)

A hazai kisvárosi/települési helyzetkép valamelyest eltér az IPCC által bemutatott módszertantól, erre
Csákvár példája is kitűnő. Az egyes kibocsájtási tényezőket a KBTSZ módszertan szerinti alábbi
területeken vizsgáljuk:
•
•
•
•

Energiafelhasználás
Ipari kibocsájtás (nem energiafogyasztás alapú komponens)
Közlekedés kibocsájtása
Mezőgazdaság

13

Forrás: IPCC:
https://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/IPCC_jelentes/index.php?id=113&hir=Az_IPCC_Tematikus_Jele
ntesehez_kapcsolodo_magyarorszagi_eredmenyek
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•
•

Hulladék
Illetve az üvegházgázokat elnyelő zöldfelületi kapacitás

2.1.1 Energiafogyasztás
Az energiafogyasztást három területen vizsgáljuk:
•
•
•

Villamos energia
Gázfogyasztás
Egyéb fosszilis fűtőanyagok (fa, szén, fűtőolaj)

Az egyes energiahordozók tekintetében az alábbi szektorok fogyasztását vizsgáljuk:
•
•
•
•
•
•

Ipar
Lakosság
Mezőgazdaság
Szolgáltató szektor
Önkormányzat
Közvilágítás (elektromosáram terén csak)

Villamosenergia fogyasztás
Csákvár fogyasztása, ahogyan az a következő ábrán is látható lesz némelyest eltér a megyei
klímastratégia által definiált kibocsájtási mixtől.
Ennek oka, hogy a településen a megyei átlagnál kevesebb vállalkozás van jelen, s a legnagyobb
energiafogyasztókat a nagyvárosok ipari parkjaiban találjuk meg.
Ahhoz, hogy a nagyságrend és az egymáshoz viszonyított tendencia értékelhető legyen ugyanazon
adatsort a lakossági fogyasztással és anélkül is bemutatjuk a következő ábrán. Míg a lakosság
fogyasztása monoton növekvő trendben emelkedik az elmúlt években, addig a többi szegmens között
nem tudunk ezzel hasonlatos korrelációt azonosítani.
Ezek alapján két jelentős megállapítást tehetünk:
•
•

A lakossági beruházások támogatásával és a lakosság szemlélet formálásával tehetünk helyben
a legtöbbet az energiafogyasztás alapú kibocsájtás csökkentéséért.
Szükséges minden olyan központi és helyi kezdeményezést is támogatni, ami a lakossági
ingatlanok energetikai célú modernizációját támogatja
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Villamosenergia-szolgáltatás - Villamos energia
fogyasztói és hálózati adatok
8000
6000
4000
2000
0
2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

Lakosság részére szolgáltatott villamosenergia (1000 kWh)
Mezőgazdasági célra szolgáltatott villamosenergia (1000 kWh)
Ipari célra szolgáltatott villamosenergia (1000 kWh)
Egyéb célra szolgáltatott villamosenergia (1000 kWh)

Villamosenergia-szolgáltatás - Villamos energia
fogyasztói és hálózati adatok (lakosság nélkül)
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

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

10. ábra Villamosenergia szolgáltatási adatok (felül a lakossággal, alul nélküle) a KSH gyűjtése
alapján

Végül de nem utolsó sorban a konkrét részarányokat is megtekinthetjük a következő ábrán:
Látható, hogy a lakosság a villamos fogyasztás 61%-ért felel, míg a megyei stratégiában az ipar a
legkiemelkedőbb fogyasztó.
A szolgáltató szektor 14%-ot, míg az ipar csak 10%-ot tesz ki a teljes fogyasztási mixből.
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Az egyes szektorok egymáshoz viszonyított
aránya a villamosenergia fogyasztáson belül
Lakosság részére szolgáltatott
villamosenergia (1000 kWh)
Kommunális célra szolgáltatott
villamosenergia (1000 kWh)

1480; 14%
94; 1%
1070; 10%
954; 9%

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

6416; 61%

498; 5%

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

11. ábra Az egyes szektorok egymáshoz viszonyított aránya a villamosenergia fogyasztáson belül

Ezek alapján az egyes szegmensek kibocsájtása a következőképpen alakul:
Önkormányzat Lakosság Közvilágítás Ipar
SZÉNDIOXID

179,28

Szolgáltatás Mezőgazdaság ÖSSZESEN

2309,76
33,84 385,20
532,80
343,44
12. ábra Az egyes szektorok villamos energia eredetű kibocsájtása

3784,32 t CO2

Gázfogyasztás
A gázfogyasztást a villamoshoz hasonlóan mutatjuk be:

Az értékesített földgáz menyniségének alakulása
2000
1500
1000
500
0
2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

Háztartásoknak értékesített gáz mennyisége (1000 m3)
Lakóépületek központi kazánjainak értékesített gáz mennyisége (1000 m3)
Kommunális fogyasztóknak értékesített gáz mennyisége (1000 m3)
Egyéb fogyasztóknak értékesített gáz mennyisége (1000 m3)
Ipari fogyasztóknak értékesített gáz mennyisége (1000 m3)
Mezőgazdasági fogyasztóknak értékesített gáz mennyisége (1000 m3)
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Az értékesített földgáz menyniségének alakulása
(lakosság nélkül)
600
500
400
300
200
100
0
2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

Kommunális fogyasztóknak értékesített gáz mennyisége (1000 m3)
Egyéb fogyasztóknak értékesített gáz mennyisége (1000 m3)
Ipari fogyasztóknak értékesített gáz mennyisége (1000 m3)
Mezőgazdasági fogyasztóknak értékesített gáz mennyisége (1000 m3)

13. ábra Villamosenergia szolgáltatási adatok (felül a lakossággal, alul nélküle) a KSH gyűjtése
alapján

Az értékesített földgáz megoszlása
Háztartásoknak értékesített gáz
mennyisége (1000 m3)
Lakóépületek központi kazánjainak
értékesített gáz mennyisége (1000
m3)

0%
8% 1%

Kommunális fogyasztóknak
értékesített gáz mennyisége (1000
m3)

18%

0%

Egyéb fogyasztóknak értékesített gáz
mennyisége (1000 m3)

73%

Ipari fogyasztóknak értékesített gáz
mennyisége (1000 m3)
Mezőgazdasági fogyasztóknak
értékesített gáz mennyisége (1000
m3)

14. ábra Az értékesített földgáz megoszlása a KSH gyűjtése alapján

A hazai települések esetében tendenciaszerű, hogy a lakosság képezi a legnagyobb fogyasztói
szegmenst, ám a helyi ipari fogyasztás a szolgáltató szektor és az önkormányzati fogyasztás mellett is
eltörpül.
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A végső kibocsájtási adatok a következők:
•
•
•
•
•
•

Önkormányzat: 803,75 t
Lakosság: 3286,13 t
Ipar: 10,3 t
Szolgáltatás 342,06
Mezőgazdaság: 45,02 t
Összesen: 4.487,28 t

Egyéb fosszilis hordozók:
Az egyéb fosszilis kibocsájtás elenyésző, azokat az önkormányzati és lakossági ingatlanokra vizsgáljuk,
a KBTSZ módszertan szerinti arányosítás alapján:
lakossági tűzifa- és szénfogyasztás (adatok a megyei 2.3.3.2. KSH táblából):
mutató:
cella:
érték:
mértékegység:
összes megyei lakás:
K50
160 923 db lakás
összes települési lakás:
(területi adat)
1 979 db lakás
konvektoros/kályhás fűtés fával: K23
15 166 db lakás
szénnel:
K24
92 db lakás
gázzal és fával:
K30
9 285 db lakás
szénnel és fával:
K31
1 805 db lakás
cirkós/kazános fűtés fával:
K37
8 887 db lakás
szénnel:
gázzal és fával:

K38
K44

238 db lakás
21 520 db lakás

szénnel és fával:
K45
2 731 db lakás
becsült települési lakossági tűzifafelhasználás:
2853 tonna/év
becsült települési lakossági szénfelhasználás:
102 tonna/év
15. Lakossági szén és tűzifa fogyasztás becslése

Ezek alapján a további fosszilis eredetű kibocsájtás az energiamixben: 326,13 tonna.

Összegezve:
•
•
•
•

A teljes villamosenergia eredetű kibocsájtás: 3784,32 t CO2
A földgáz eredetű kibocsájtás mértéke: 4.487,28 t CO2
További fosszilis eredetű kibocsájtás: 326.11 t CO2
Teljes kibocsájtás: 8597,73 326.11 t CO2

A helyi alacsony számú vállalkozás jelenléte egyben arra enged következtetni, hogy a lakosság a
környező városokba ingázik (mely feltevést a közlekedési kibocsájtás felmérése alátámasztja).
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2.1.2 Nem energia eredetű ipari kibocsájtás
Az ipari kibocsájtás két komponensből áll össze a KBTSZ módszertana szerint.
•
•

Energiafogyasztás (előző alfejezetben részletesen bemutatva)
Termelési eredetű, a termelési folyamatokhoz fűződő kibocsájtás.

Utóbbi becslése igen nehéz a településen, ugyanis ETS bejelentésre kötelezett nagyvállalat hiányában
csak a településen bejelentett vállalkozások számából és az ezekből KÜJ/KTJ számmal rendelkező
indulhatunk ki.
A településen működő vállalkozások száma 1500 14

Válllakozási aktivitás alakulása
2019. év
2018. év
2017. év
2016. év
2015. év
2014. év
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Regisztrált vállalkozások száma - GFO'14 (db)
0 és ismeretlen fős regisztrált vállalkozások száma - GFO'14 (db)
1-9 fős regisztrált vállalkozások száma - GFO'14 (db)
10-19 fős regisztrált vállalkozások száma - GFO'14 (db)
20-49 fős regisztrált vállalkozások száma - GFO'14 (db)
50-249 fős regisztrált vállalkozások száma - GFO'14 (db)

16. ábra A településen működő vállalkozások száma15

Azonban KTJ számmal csak pár entitás rendelkezik, így hivatalos statisztika alapján csak az ő
kibocsájtási adataikkal számolhatunk pontosan:
A következő oldalon bemutatásra kerülő táblázat alapján:
•
•
•

Ipari széndioxid: 160,65 tonna
Nitrogén oxidok (különféle kötött és szabad formában összesen): 0,49 tonna
Metán és származékai: nincs regisztrált adat

Ezek alapján minden értéket szén-dioxid egyenérétkesre számítva (a kén oxidok hatványozottan
szennyezőbbek) az éves ipari eredetű (nem energiafelhasználásból származó) kibocsájtás 314,4 t
CO2e

14
15

Nem pontos adat
Hivatalosan elérhető KSH adat
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17. A helyi Ipar szennyező kibocsájtása- közte az üvegházgázokkal16

2.1.3 Közlekedés
A KBTSZ módszertana a közlekedési eredetű kibocsájtás tekintetében több tényezőt is vizsgál:
•
•

a településen belüli, helyi, egyéni utazások
a helyi ingázó lakosok saját településük nem állami útszakaszára eső személygépkocsival
megtett utazásai
a településre eső állami utak forgalma

•

A helyben élő lakosok közlekedése esetében a KSH esetében csak járási szinten regisztrált gépjármű
statisztikákat találtunk ezrét azok segítségével az átlagos, 1 lakosra jutó gépjármű állomány
mutatóval arányosítottunk.
•
•

1.521 db benzin üzemű
és 1.082 db dízel üzemű járművel

Melyhez hozzászámítottuk a helyi autóbuszforgalom adatait.
Az ingázók számát a településszerkezeti és közúti forgalmi statisztikákból becsültük. A települési
autóforgalom becslésébe az alábbi utak kerültek bevonásra:
közút
kezdő
személy kisteher egyes
száma szelvény végszelvény gépkocsi gépkocsi autóbusz

csuklós
autóbusz

közepes
nehéz
nehéz tgk. tgk.

pótkocsis
tgk.

nyerges
tgk.

8126

11,3

27,58

2511

615

77

9

52

150

55

152

8119

21,18

31,4

3606

892

89

0

48

185

68

249

8121

0

4,7

253

80

17

16

6

3

3

0

18. ábra A közútkezelő és a TEIR forgalmi statisztikái a települést átszelő főbb útvonalakról

A forgalomszámlálási adatok megerősítik a települési ingázók és a lakosságszámhoz képest magas
településen áthaladó forgalom jelenlétét is.
A becslésbe a további tételek kerültek bevonásra:

16

Forrás: http://web.okir.hu/sse/?group=LAIR
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állami utak közig. területre eső
összegzett hossza
összes kiépített belterületi út hossza:
állami utak belterületre eső hossza

3,12
12
0

a település megyéjében regisztrált
benzinüzemű személygépkocsik száma
114640
a település megyéjében regisztrált
gázolajüzemű (dízel) személygépkocsik
száma
55143
19. ábra A közútkezelő és a TEIR forgalmi statisztikái a települést átszelő főbb útvonalakról

A belterületi gyűjtő utak 3,173 km-es szakasza aszfaltbeton és öntött aszfalt (területe: 17,828 ezer
m2), míg 14, 662 km (területe: 75,112 ezer m2) utótömörödő aszfalt.
A gyalogutak és járdák 6,162 km-es szakasza (területe: 7,397 ezer m2) aszfaltbeton és öntött aszfalt,
1, 012 km (területe: 1,216 ezer m2) pedig utótömörödő aszfalt. 0,136 km hosszan (0,163 ezer m2
területen) beton a burkolat területe.17

Ezek alapján:
•
•
•
•

17

A településen belüli egyéni közlekedés összesített kibocsájtása: 5.341,62 t CO2
A tömegközlekedésé 894 t CO2
A teherszállításé 6.770 t CO2
Mindösszesen: 13.005,57 t CO2

Gazdasági program
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2.1.4 Mezőgazdaság
A mezőgazdasági kibocsájtás esetében a kérődzők metabolizmusához kapcsolódó metán kibocsájtást,
a képződő hígtrágya emissziót és a szántóföldi trágyázásból eredő kibocsájtást vizsgáljuk.
Az adatok a következők szerint épülnek fel:

20. ábra, Fentről lefelé: A településen regisztrált szarvasmarha és juhállomány, szárnyasok és
sertések hígtrágya emissziója, szántóföldi emisszió 18

A mezőgazdaság teljes kibocsájtása 1.902,4 tonna szén-dioxid egyenértékes, mely kb. tizede a
közlekedési eredetű kibocsájtásnak. Bár a mezőgazdaság ÜHG oldalon nem a legjelentősebb
szennyező, környezetterhelése (növényvédőszerek, stb.) jelentős, így valós beavatkozást nem a
mitigáció, hanem a stratégia alkalmazkodási azaz adaptációs ágán javasolunk.

18

Forrás: KSH, a számítások megtekinthetők a stratégia elválaszthatatlan részét képező üvegházgáz kibocsájtási
leltárban
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2.1.5 Hulladék
A KBTSZ módszertan a lakossági keletkező szilárd és folyékony hulladék ÜHG kibocsájtását veszi
figyelembe. A módszertan pl. a lerakóra kerülő hulladékot veszi alapul a kibocsájtás megvizsgálásában,
azonban a települési hulladékhelyzet megértésében sokat segít, ha teljes statisztikát vizsgáljuk:

Műszaki védelemmel ellátott lerakókban elhelyezett
szilárd hulladék mennyisége (tonna)
1200
1000
800
600
400
200
0
2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év

21. ábra Műszaki védelemmel ellátott lerakókban elhelyezett szilárd hulladék mennyisége, illetve
lent: A keletkező hulladék megoszlása az ártalmatlanítás formái szerint (2018) 19

A keletkező hulladék megoszlása az
ártalmatlanítás formái szerint
9% 2%

Műszaki védelemmel ellátott
lerakókban elhelyezett szilárd
hulladék m... (tonna)
Újrafeldolgozással hasznosított
hulladék mennyisége (tonna)

89%

19

Az újrafeldolgozott hulladékból
komposztálással hasznosított
hulladék... (tonna)

KSH alapján
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Bár a legnagyobb mértékben a keletkező hulladék szilárd lerakóba kerül, a településen az
újrahasznosítás módja is megjelenik, azonban az országos átlag (4%) alatt marad. A keletkező ÜHG
mennyisége 1.168 tonna, ami azonban fontosabb: Javasoljuk a településen a körkörös gazdasági
koncepció (hulladék vissszajuttatása a primer anyagáramba) bevezetését és az újrahasznosítási,
valamint szelektív gyűjtési program folytatását.
Folyékony hulladék:
A folyékony hulladékhoz fűződő kibocsájtási mutatók a KBTSZ és az IPCC (International Panel on
Climate Change- Nemzetközi klímaügyi szervezet) hivatalos mérési módszertana alapján, a hazai egy
lakosra jutó átlagból számítottuk ki, mely azt jelenti, hogy az országos átlaggal megegyező értéket
kaptunk a településre. Ez alapján a folyékony hulladékhoz fűződő kibocsájtás: 319,06 tonna.

2.1.6 Nyelők
A települési zöldfelületek esetében az évelő kapacitást vettük figyelembe a TEIR adatbázisa és a
település saját bejelentése alapján. Az erdőkapacitás szén-dioxid elnyelésen túl jelentős klíma
potenciállal is bír, így annak értékelése a „természetes élőhelyek” alkalmazkodási területen részletesen
megtörténik.
Év:

2019

település erdőterületei

4212 ha

erdők CO2-elnyelése:

-6654,96 t CO2

Év:
települési
zöldterületek 27,2
zöldterületek
CO2elnyelése:
-21,76

2012
ha

t CO2

A teljes ÜHG elnyelő kapacitás: 6677 tonna évente.
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2.1.7 ÜHG mérleg

0
ÜVEGHÁZGÁZ LELTÁR
1.
ENERGIAFOGYASZTÁS

METÁN

DINITROGÉNOXID

CO2

CH4

N2O
t CO2 egyenérték
8 597,74

1.1. Áram

3 784,32

3 784,32

1.2. Földgáz

4 487,28

4 487,28

0,00

0,00

326,13

326,13

1.4. Szén és tűzifa
2. NAGYIPARI
KIBOCSÁTÁS
2.1. Egyéb ipari
energiafogysztás
2.2. Ipari folyamatok

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

160,65

0,00

153,76

160,65

0,00

153,76

0,00

0,00

0,00

0,00

314,41

13 005,57

0,00

0,00

13 005,57

314,41

129,70

129,70

36,20

36,20

12 839,67

12 839,67

4. MEZŐGAZDASÁG

1 450,45

4.1. Állatállomány

1 192,25

4.2. Hígtrágya

258,20

4.3. Szántóföldek

5. HULLADÉK
5.1. Szilárd
hulladékkezelés
5.2.
Szennyvízkezelés

NYELÉS

ÖSSZESEN

8 597,74

1.3. Távhő

KIBOCSÁTÁS

SZÉNDIOXID

1 367,82

451,95

1 902,41
1 192,25

81,02

339,22

370,94

370,94

119,16

1 486,97

1 167,92

1 167,92

199,90

119,16

319,06

ÖSSZES KIBOCSÁTÁS

21 763,95

2 818,27

724,87

25 307,09

NAGYIPAR NÉLKÜL

21 603,30

2 818,27

571,11

24 992,68

6. Nyelők

-6 676,72

NAGYIPAR NÉLKÜL

15 087,23

2 818,27

724,87

18 630,37

VÉGSŐ KIBOCSÁTÁS

15 247,88

2 818,27

878,63

18 944,78

-6 676,72
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2.2 Alkalmazkodási helyzetértékelés
E bben a fejezetben a település klímaváltozás rövid távon nem megváltoztatható hatásaihoz való
alkalmazkodási képessége kerül elemzésre.
Az kitettség+érzékenység=potenciális hatás + adaptációs képesség = sérülékenység logika mentén
végeztük az alábbi, a klímabarát települések szövetsége által jóváhagyott vizsgálati kategóriákban:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aszály okozta terméskiesés
Árvíz
Belvíz
Villámárvíz, elöntések
Természetes élőhelyek csökkenése
Erdők – gyakoribb erdőkár
Allergének, betegségterjesztő rovarok elterjedése
Hőhullámokra visszavezethető egészségügyi problémák
Viharkárok
Károk a közlekedési infrastruktúrában
Település levegőminősége

A település egészének adaptációs képességét befolyásolja:
•
•
•
•
•
•
•

A helyi lakosság egészségi állapota
Domborzati adottságok
Egészségügyi ellátórendszer felkészültsége
A település gazdasága
Közlekedés és infrastrukturális adottságok, infrastruktúra kora
Katasztrófavédelem felkészültsége
Őshonos fajok ellenállóképessége

Ezek alapján az egyes elemzési dimenziók értékelése a következő20:
Jelen stratégiában Csákvár szempontjából a kiemelt kockázati tényezőket vizsgáljuk alaposabban, így:
•
•
•

Természetes élőhelyek és bioszférák kitettsége
Allergének és invazív fajok betelepedése
Hőhullámok

Rövid klímahelyzetkép Csákvár területére vonatkozóan:
Ahhoz, hogy a település valós kitettségét meghatározhassuk pár általános értékelési dimenzióban
bemutatjuk azok változását a múltban és várható értékeit a jövőben:

A hő és vízháztartás összekapcsolása: az ariditási index, Az ~ az éghajlat száraz vagy nedves jellegének
számszerű mérésére szolgáló mutató, amit a mért éghajlati elemek különböző matematikai
kombinációival, leggyakrabban a hőmérséklet (vagy a lehetséges párolgás) és a csapadék arányával
fejeznek ki. A NATÉR a Thornthwaite féle megközelítést alkalmazza: Az ariditási index az évi
csapadékösszeg és az évi potenciális evapotranszspiráció hányadosaként áll elő, ahol az
20

Minden elemzés módszertani leírása a NATÉR térképészeti adatbázis klímamodelljeinek leírása, a
helyzetelemzés azonban minden esetben egyedi értékelés.
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evapotranszspiráció Thornthwaite módszere alapján került meghatározásra. Az alsó ábrán
megjelenített értékek a két időszakra jellemző átlagos ariditási indexek különbségei.

22. ábra Felül: Ariditási index a múltban (1961-1990 között) és alul: várható változása a jövőben

Azaz a NATÉR elemzése alapján az ariditási index már a közeljövőben is romlani fog amely a párolgási
energia növekedését és a párologtatásra rendelkezésre álló csapadék időszakos csökkenését jelzi az
index romlása a következő 3 évtizedben kb. -0,2-es értéket vesz fel, mely becsléseink szerint az éves
aszályos napok mennyiségének növekedését (kb. minimum 15-20 nappal) vetíti előre a száraz
időszakban.
Ennek komponens szintű alábontása a hőmérséklet és a csapadék:
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23. ábra előző oldal: Magyarország átlaghőmérséklete az 1971-2000 időszakban -celsisus
fokban, alul: Várható átlaghőmérséklet változás Magyarországon a 2021-2050 időszakra az
ALADIN-Climate klímamodell alapján

Azaz, a következő 30 évben Csákváron és környékén 2-2,5 fokos átlaghőmérséklet emelkedést
prognosztizálunk. Ugyanez az érték globálhőmérséklet szinten szignifikáns sarki jégolvadást és a
világóceánok megváltozását eredményezi, helyben a növekvő hőmérséklet a növekvő párologtatási
kényszert eredményezi, míg az alábbi csapadék hányadosok a kép másik oldalát rajzolják meg:

24. ábra Felül: Az éves átlagos csapadékösszeg, alul várható változása a következő 30 évben
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Csákvár a NATÉR elemzése szerin taz Országos átlagos csapadékmennyiség alatti zónában helyezkedik
el az MFGI historikus adatai szerint, az 575-600mm eső elmarad az országos átlagtól. Ehhez hozzá
vehetjük, hogy a következő években átlag 25 mm-mel csökken az éves csapadékmennyiség, mely nem
kiemelkedő változás azonban az átlag alatti historikus hozamot tovább rontja- nem hiába tapasztaljuk
a helyi bioszféra érétkelésénél a következő alfejezetekben, hogy a környező domborzat lankáin az
ariditást jobban tűrő fajok szaporodtak el.
A viharok/széllökések elemzését a „viharkárok” című fejezetben végezzük el.
Mindent egybevetve elmondható, hogy a klímastratégia rövid és középtávú tervezési idősíkján is
jelentős változásokat- 2-21,5 fok átlaghőmérséklet emelkedést és a csapadékmennyiség csökkenését
várjuk. Ehhez hozzávéve az országos jelenséget, miszerint a csapadékmaximumok jellemzően az év két
szakára (kora tavasz, késő ősz) sűrűsödnek, jól leképezhető a kitettség, miszerint a következő harminc
évben az aszályos és villámárvizes időszakok váltakozására (rövidebb csapadékos időszakok- hosszú
egybefüggő aszály) kell számítanunk. Ez alapmotívum befolyásolja az összes többi, a következőkben
vizsgálandó ténye6zőt.

2.2.1 Hőhullámok
Korábban a hőhullámokat nem tekintették igazán komoly, emberi egészségre veszélyes kockázatnak,
amelynek sok embert egyidejűleg érintő, járványokkal összemérhető hatása lehet egy-egy földrajzi
régióban, például Európában. A globális felmelegedés jelensége azonban egyre többször, egyre
intenzívebben megnyilvánuló hőhullámokat eredményez világszerte.21
A hőhullám meghatározása nemzetközi szinten nem egységes. Általában a kimagasló hőmérsékleti
értékek hosszabb ideig való fennállását tekintik hőhullámnak, amikor súlyosbító tényező lehet a magas
páratartalom, valamint a magas éjszakai hőmérsékletek (ún. trópusi éjszakák) állandósulása. A WMO
(World Meteorological Organization, Meteorológiai Világszervezet) meghatározása szerint
hőhullámról akkor beszélünk, ha a napi maximumhőmérséklet több mint öt egymást követő napon át
5 °C-kal meghaladja az arra a naptári napra jellemző hőmérsékleti maximumértéket.22
Magyarországon Páldy és Bobvos (2008) vizsgálták a hőmérséklet és a napi sürgősségi mentőhívások
közötti összefüggést. 1998-2004 közötti időszakra vonatkozó elemzéseikben megállapították, hogy a
mentőhívások esetszámai a hőmérséklettel közel lineáris kapcsolatot mutatnak, amit a következő ábra
illusztrál.

21

(IPCC, 2007)

22

http://nimbus.elte.hu/tanszek/docs/BSc/BarthaBoglarka_2010.pdf
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25. A hőmérséklet és a napi sürgősségi mentőhívások összefüggése budapesti adatok alapján,
1998-2004

Napjainkban a hőhullám kutatás már minden regionális és települési klímakutatás alapját képező
tevékenység, s egy térség alkalmazkodóképességét az alábbi dimenziók mentén vizsgáljuk:
•
•
•

•
•

Várható potenciális hatás: - A bekövetkező változások adott területre és populációra gyakorolt
hatása
Kitettség: A területet érintő változó éghajlati paraméterek és változásuk mértéke
Érzékenység: A helyi lakosság, életközösségek, ill. egyéb társadalmi-gazdasági-természeti
rendszerek fő releváns jellemzői (pl. a humán vonatkozásban a lakosság életkori összetétele,
általános egészségügyi állapota, egészségügyi infrastruktúra állapota, a növénytársulások és
állatpopulációk esetén azok biodiverzitása, genetikai jellemzői, tűrőképessége)
Adaptív kapacitás: információk, infrastruktúra, humán és pénzügyi források státusza,
hajlandóság a cselevésre
Ezek eredője a település valós alkalmazkodóképessége.

Kitettség:
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26. ábra Hőhullámos napok gyakoriságának változása kistérségi szinten 2021-205023

A kitettséget érétkelő mutatók relatíve csak nagy területi felbontásban elérhetők: a NATÉR
rétegcsoport kistérségi és megyei szinten hasonló struktúrában tartalmazza az indikátorokat és néhány
hozzájuk szorosan kapcsolódó adatsort. Ezek alapján azonban Csákvár kitettsége kedvezőbb, mint az
ország déli részén (pl. Alföldön) elhelyezkedő településeké. Az évi 65-71 nap hőhullámos nappal több
azonban azt jelenti, hogy az év hatodával azaz két hónappal hosszabb időtartamban, jellemzően a nyári
hónapokban kell számítanunk a hőhullámok megjelenésére és kitolódására az 1986-2016-os időszak
átlag 12-14 napos értékével szemben, melyet a következő ábra szemléltet:

23

NATÉR
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27. Hőhullámos napok száma (napi középhőmérséklet > 25°C) az 1981–2016-es időszakban,
rácsponti trendbecslés alapján24

Érzékenység:
A legalacsonyabb halálozási arány a 18 °C-os napi átlaghőmérséklethez kapcsolódik. E fölött a
hőmérsékleti érték fölött meredeken emelkedik a napi halálesetszám. 20-25 °C között az összefüggés
nagyjából lineáris, majd 25 °C felett már jóval nagyobb napi többlethalálozást regisztrálhatunk, a hőség
okozta halálozási arány akár a 15%-ot is meghaladhatja. Tehát a nagyon meleg időszakokban egy 5 °Cos napi átlaghőmérsékletemelkedés közel 10%-kal növeli meg a keringési rendszer összeomlásából
következő halálozás kockázatát. Ld. következő ábra:

28. ábra Az 1 celsius fokra vonatkozó napi többlethalálozás 25

24
25

Forrás: OMSZ
NATÉR

37

Az érzékenységet nagyban meghatározza még a helyi időskorú lakosság aránya és a lakossági egészségi
állapota is. A korfa állapotára a régiós adatokból következtethetünk:

29. ábra A közép Dunántúli régió korfája

•
•

A 18 év alatti és 60 év feletti lakosság együttesen a népesség kb. 1/3-át teszi ki.
Melyből 17-18% a 60 év felettiek aránya.

30. ábra A 2021-ben születendő férfi népesség várható élettartama országos és helyi szinten

Csákvár és a Bicskei járás, valamint kistérsége esetében 12-15% közötti a várható többlethalálozás
mértéke, ami azt is jelenti, hogy a település lakossága (különösen a szív és érrendszeri betegségekkel
küszködők, illetve az idős korosztály) fokozottan érzékeny a hőhullámok változásaira.
A sérülékenység csökkenthető:
38

•
•
•
•

A helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztésével
Lakossági tájékoztatással
Hőhullámok idején kijárási korlátozás elrendelésével vagy klimatizált helyke biztosításával
Zöldfelület telepítéssel (a nyári hűtő hatás miatt)

Hatás:
A fentiekből eredeztethető direkt hatást az alábbi NATÉR elemzés mutatja be:
A térkép a klímamodell 2021-2050 évek éves átlagos többlethalálozás változását (%) szemlélteti a
klímamodell 1991-2020 időszakához képest. Ezt a változást a hőhullámos napok gyakoriságának és
többlethőmérséklet változásának együttes hatása okozza.
Ezek alapján Csákváron és a kistérségben a következő harminc évben 25-39%-al nőhet a
hőhullámokból eredő többlethalálozás.

31. ábra Várható többlethalálozás változás kistérségi szinten, 2021-2050

A kockázatokat tovább árnyalja az eltartottsági ráta:

32. ábra Az eltartottsági ráta alakulása

Magyarázat: A gyermek- (0–14 éves) és az idős népesség (65–X éves) összege a 15–64 éves népesség
százalékában, 2031-re előreszámítva, járási szinten. (%) Az eltartottsági ráta alapján a térség a legjobb
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ötödbe esik, ami azt jelenti ,hogy a jövőben az országos átlaghoz képest jobb lesz az aktív
munkavállalók aránya az eltartottakéhoz képest.
Ez az alkalmazkodóképességet két szempontból befolyásolja:
•
•

Egyrészt az alacsony veszélyeztetett korú lakosság alacsonyabb egészségügyi terhet ró a
rendszerre
Másrészt az aktív munkavállalók magas száma segít a lokális jövedelemeloszlásban, a családok
adaptációs képességeinek javításában (kevesebb az eltartott)

Az öregedési index ugyanezt a tendenciát erősíti meg, így azt helytakarékosság szempontjából nem
jelenítjük meg.

33. ábra- Alkalmazkodóképesség a hőhullámok hatásaihoz (járás) 26

Mindent egybevetve a NATÉR teljes adattömbjét megvizsgálva a várható igen erős hatásokat is
figyelembe véve országos szinten közepes alkalmazkodóképességet jelöl.
Sérülékenység:
Ahogyan a fenti elemzésekből is látható, a települést az országos átlagnál kedvezőbben érintik a
hőhullámos napok változásai (alacsonyabb mértékű növekedésre számítunk), azaz alacsonyabb a
kitettség. A lakosság érzékenysége, azaz a demográfiai mutatói átlagosak, ugyan az elöregedése
folyamatos, de az országos átlaghoz képest nem jelentős az eltérés, és az egészségügyi állapota sem
tér el jelentősen az országos morbiditási és mortalitási mutatóktól. Az alkalmazkodási kapacitás is az
országos átlaghoz közeli, így a hőhullámokkal kapcsolatos sérülékenység, azaz a várható
többlethalálozás elsősorban az alacsonyabb kitettségnek köszönhetően országos átlag alatti.
Ezt a feltevést erősíti meg a NATÉR hőhullámok sérülékenységi aggregátuma is:

26

NATÉR
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34. ábra Hőhullámok hatásaival szembeni komplex sérülékenység

A térség csak mérsékelten sérülékeny az egyes hatások szempontjából, így a klímacélok és javaslatok
között első sorban a hőhullámokkal kapcsolatos ismeretek és egyéni védekezés módszereinek
ismeretterjesztését, valamint a háztartások alkalmazkodóképességének javítását célzó intézkedéseket
javasoljuk.

2.2.2 Viharkárok, villámárvizek és belvíz károk
Az elemzésben a NATÉR „Épületsérülékenység” térképcsoportját alkalmazzuk, illtve a megyei
klímastratégia lapmegállapításait is bemutatjuk.
„Az építmények szerkezetét, állékonyságát az időjárási események változatos módon veszélyeztetik; a
hőhullámok, a tartós fagyok, a szélviharok, a szélsőséges csapadékok és áradások egyaránt
kedvezőtlenül érinthetik az épített környezetet. A megyei klímastratégiákhoz kidolgozott értékelési
segédlet e veszélyeztető tényezők közül a lakó szélterheléssel szembeni veszélyeztetettségét elemzi.
/Egyéb építményekkel (pl. utak, hidak, vasutak, ipari- mezőgazdasági és középületek), illetve más
időjárás-okozta károkkal összefüggésben jelenleg nem áll rendelkezésre megyei szinten hasznosítható
információ./ Az éghajlatváltozás során várható maximális széllökések növekedése elsősorban épületek
külső határoló szerkezeteit érinti, így a homlokzatot és a tetőn lévő szerkezeteket. A tartószerkezeti
méretezés mellett a homlokzatokon a szerelt burkolatok és a nyílászárók, árnyékolók tekintetében kell
problémákra számítani, a tetőn pedig elsősorban a tetőfedő elemeknél és a vízszigetelő lemezeknél,
illetve a tetősíkból kiálló elemeknél jelentkezhetnek problémák. A lakóépületek szélterheléssel
kapcsolatos érzékenysége az épületállomány tipológiáján nyugszik (Hrabovszky et al, 2013 ), amelyet
a KSH adatbázisaiban elérhető, megyei bontású „lakott lakások száma a környezet lakóövezeti jellege
szerint” adatokkal feleltettünk meg.
Fejér megye lakóépületeinek viharok általi veszélyeztetettsége valamivel az országos átlag felett van.
Ugyanakkor a megyére egyaránt jellemző a kevésbé veszélyeztetett lakótelepi házak és 1990 után
épült otthonok, illetve az elavult, felújítatlan, alapvetően a falvakra jellemző családi házak, melyek a
szélkárra jóval érzékenyebbek.

Sajátos jellegzetessége az éghajlatváltozás problémakörének, hogy a kedvezőtlen környezeti feltételek
visszahatnak a klímakárosító társadalmi-gazdasági tevékenységekre. Ennek következményei
megjelenhetnek majd például épületeink, útjaink, ellátó rendszereink állapotában is.
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Az előrejelzések szerint a klímaváltozás egyik legjelentősebb várható hatása a szélsőséges időjárási
események gyakoriságának növekedése). Ezen események például: a hőhullámok, a korai és kései
fagyok, a jelentős szélviharok, az özönvízszerű esőzések, zivatarok, s ennek következtében kialakuló
árvíz és belvíz, valamint az ezzel egy időben fellépő tartós szárazság, az aszály.”27

Kitettség+ Érzékenység dimenziók:

35. Ábra Fent A 30 mm-t meghaladó mennyiségű csapadékkal érintett napok éves átlagos
számának változása 2021-2050 időszakra, RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klímamodell alapján
(napok száma) középen: Hirtelen hőmérsékleteséssel (10°C 3 óra alatt) érintett napok
éves átlagos számának változása 2021-2050 időszakra, RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5
klímamodell alapján (napok száma) lent: Szélvész, heves szélvész, orkán (85 km/h-t
meghaladó széllökések) jelenséggel érintett napok éves átlagos számának változása 20212050 időszakra, RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klímamodell alapján (napok száma)

36. ábra Vizsgált vízgyűjtők és kifolyási pontjaik

27

Megyei klímastratégia 58. oldal.
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A hegy- és dombvidéki településeken intenzív csapadék esetén (legalább 30 mm/nap), ha a vízgyűjtőn
lefolyó vízcseppek összegyülekezésének optimálisak a feltételei – körhöz hasonlító alakú, néhány km²
méretű, erdővel kevéssé borított, meredek lejtőkkel övezett a vízgyűjtő – villámárvíz kialakulásának
nagyobb az esélye. A település szűk környezetében átfolyó vízfolyások legalacsonyabban fekvő,
úgynevezett kilépési ponthoz képest számítható az a vízgyűjtő, amin a megjelenő intenzív csapadék a
településre nézve veszélyt jelenthet.
A kitettség három dimenziója a következőket mutatja: Míg az éves összcsapadékmennyiség várhatóan
csökkent a jövőben, addig a villámárvizes napok száma kb. átlagosan fél nappal emelkedik a következő
harminc évben, ugyanez elmondható a hirtelen hőmérsékelteséssel járó napok számával kapcsolatban
is, míg a széllökések esetében ez kb. ¼-ed napos változást jelent. Az értékek várhatóan a század
második felében intenzívebben növekednek, s ez a felkészülésben valamint a hosszú távon
alkalmazható védekezési eszközök beruházásaiban (csatorna és időszaki víztározók, infrastruktúra
felújítás) prompt feladatokat eredeztet.
Az érzékenységi dimenzióban a NATÉR nem rendelkezik a településre vonatkozó kiemelt érzékenységi
elemzéssel, így a megyei statisztikákból levezetve következtetünk:
Az épített környezet általános állapotát a KSH következő oldalon található adattáblája mutatja be. A
megyei ingatlanállomány jelentős része 1990 előtt épült. Az ingatlanok 40,5%-a ’70-’80as években
készült, míg 15%-a egy évtizeddel korábban. Az ingatlanállomány több mint fele, 68,1%-a készült a 80as évek előtt (ez az adat megfelel az országos átlagnak), s tekintve azt, hogy kb. 15 000 ingatlan a
klímastratégia középtávú tervezési horizontján éri el a 100 éves kort, mely érték önmagában a megyei
ingatlanállomány közel 10%-a, a célok meghatározásakor kiemelten figyelembe kell venni ezen
ingatlanok felmérését, felújításukat és sérülékenységük kezelését.
Ezen felül, tekintve, hogy az ingatlanállomány 68,1%-a mára elavult technológiával készült, jelentős
energiahatékonysági feladatot és CO2 és energiamegtakarítási lehetőséget rejt magában a következő
évtizedekben.
Építési év

Magánszemély

Önkormányzat

Intézmény

Összesen

1919 előtt

6 458

297

157

6 912

1919–1945

13 683

229

141

14 053

1946–1960

24 891

237

240

25 368

1961–1970

24 232

258

258

24 748

1971–1980

37 800

450

347

38 597

1981–1990

26 025

179

418

26 622

1991–2000

9 977

135

71

10 183

2001–2005

8 004

292

94

8 390

2006–2011

5 780

91

179

6 050

156 850

2 168

1 905

160 923

Összesen
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37. ábra Balról jobbra: Megyei nagyvárosok érzékenysége a széllökések, hirtelen hőmérséklet
csökkenés és a 30mm-t meghaladó (potenciálisan villámárvíz veszélyes) csapadék
tekintetében.

Míg a megye nagy része az országos átlagnak megfelelő mérsékelt kitettséggel rendelkezik, addig
Csákvár érzékenysége elhelyezkedése és topográfiája miatt mind a hőingás, mind az intenzív esőzések
vonalán közepesen és inkább erősen érzékeny kategóriába került besorolásra.
Potenciális hatás + adaptációs képesség:
A várható hatásindexek tekintetében a NATÉR a nagyvárosokat vizsgálta meg, ám a hasonló
topográfiával rendelkező Mór és a megyei átlagok vizsgálatából viszonylag pontos becslés adható
Csákvárra is.
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38. ábra: előző oldal: A 30 mm-t meghaladó mennyiségű csapadékkal érintett napok éves
átlagos számának változásával kapcsolatos, a települési épületállományt érintő várható
hatás 2021-2050 időszakra, fent balra Hirtelen hőmérsékleteséssel (10°C 3 óra alatt)
érintett napok éves átlagos számának változásával kapcsolatos, a települési
épületállományt érintő várható hatás 2021-2050 időszakra, RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5
klímamodell alapján fent jobbra: 85 km/h-t meghaladó széllökésekkel érintett napok éves
átlagos számának változásával kapcsolatos, a települési épületállományt érintő várható
hatás 2021-2050 időszakra, RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klímamodell alapján, alul: Aggregált
hatás a 2021-2050 időszakra, RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klímamodell alapján

Az összegzett hatás minden kategóriában mérsékelten kedvezőtlen, azzal a kitétellel, hogy a
csapadékból kialakuló villámárvizek kockázata a településen az átlagnál magasabb.
A NATÉR rétegei az alkalmazkodási képesség tekintetében relatíve részletes adatokat tartalmaznak:

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

40. ábra Idős népesség arányával kapcsolatos alkalmazkodó képesség

A mutató a 65 feletti népesség teljes népességen belül arányán alapul (2011-es adat). Feltételezzük,
hogy az idős lakosság magas aránya az épületállomány alacsonyabb alkalmazkodóképességével
párosul (idős lakosság kisebb eséllyel dönt a lakóépülete korszerűsítése mellett). A térképen az idős
népesség aránya normalizált és inverz formában van bemutatva, így a magasabb érték jobb
alkalmazkodóképességre utal.

41. Munkanélküliek arányával kapcsolatos alkalmazkodó képesség

42. ábra Jövedelmi viszonyokkal kapcsolatos alkalmazkodó képesség

46

Az egy főre eső jövedelem jelentős hatással van a települési épületállomány
alkalmazkodóképességére: az épületfelújításokat a nagyobb jövedelemmel rendelkező lakosság
nagyobb eséllyel tudja megvalósítani, mint az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők. A térképen az
egy főre eső jövedelem (2016-os adat) normalizált formában szerepel. A magasabb érték magasabb
alkalmazkodóképességet jelent.
A település alkalmazkodóképessége az idős lakosság tengelyén alacosny, míg a munkanélküliek
tekintetében kifejezetten jónak mondható, a védekezésre költhető jövedelem tengelyén azonban az
országos átlag alatt alakul.
Összegezve a demográfiából adódó tengelyek mentén az alkalmazkodási képesség elfogadható, ám a
vagyoni helyzetkép azt mutatja, hogy a jövőben is csak a rendelkezésre álló hazai és EU források
határozzák meg leginkább a település védekezőképességét a kulcsberuházások tekintetében.
Sérülékenység:

43. Rövid és hosszú távú sérülékenység különböző klímamodellek szerint
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A település sérülékenysége a korábbiakban tárgyalt faktorokból levezetve (illetve hozzá véve, hogy két
kifejezetten villámárvízre hajlamos vízgyűjtő is található a település közigazgatási határában) rövid
távon közepesen, hosszabb távon közepesen- erősen sérülékeny besorolást kapott, melyet leginkább
a hosszú távon várhatóan stagnáló/romló demográfia és forrástartalékok predesztinálnak.
„Az alábbiakban összefoglalható, hogy az épített környezet éghajlatváltozásra való felkészülése milyen
stratégiai szintű intézkedéseket igényel.28
•

•

•

•

•

•
•

•

Az új kiszolgáló infrastruktúra és épületek létesítésekor az éghajlatváltozás okozta új
követelményeket teljes körűen figyelembe kell venni, komplex éghajlati hatáselemzést kell
végezni, és ki kell dolgozni az éghajlat megváltozásával is számoló fenntartást,
üzemeltetést is. Jó példa erre a jelentősebb helyi utak karban- és fenntartása.
Teljeskörűen felül kell vizsgálni az építési előírásokat, szabványokat az éghajlatváltozással
együtt járó hatásoknak megfelelően (árvíz és földcsuszamlás veszélye, tartószerkezeti
állékonyság, épülethatároló szigetelések, anyagfáradás). A szél- és hóterhelések
vonatkozásában (különösen a homlokzati és tetőszerkezeti rögzítések esetében) a változó
szélsőségekhez igazodó szabványok, építőanyagok és építési technikák kialakítása
szükséges. A belterületi csapadékvíz-elvezető rendszereket a megváltozott
csapadékviszonyokra kell méretezni. Nem lehet múltbeli környezeti értékekre tervezni!
Az új épületek tervezésénél ösztönözni kell a napkollektorok, napelemek beszerelését, az
alacsony energiafogyasztású (ún. passzív-) házak elterjesztését, a zöldtetők és a
hőszivattyúk alkalmazását. Az épületen belüli víz- és szennyvízhálózat tervezésekor
előtérbe kell helyezni a használt vizek újrahasznosítását (pl. a fürdőszoba használt vizének
alkalmazása WC-öblítésre).
Klímatudatos és klímabiztos telepítés (épülettájolás, uralkodó szélviszonyok stb.)
módszereit ki kell dolgozni és meg kell ismertetni a rendezési terveket, épületterveket
készítő szakemberekkel, építészekkel, építőanyag-gyártókkal és -forgalmazókkal.
Az előre gyártott elemekből történő építés mérsékli az építési területeken jelentkező
klimatikus kockázatokat. A külső munkálatok szervezése során figyelembe kell venni, hogy
a kedvezőtlen időjárási körülmények korlátozhatják az építést.
Egyes, nagyobb tengelyterhelésű utaknál célszerű betonburkolatot használni a
károsodások elkerülésére.
Az ingatlanfejlesztéseknél törekedni kell a városi parkok, zöldfelületek bővítésére, melyek
megfelelő mozaikos kialakítása mérsékelheti a városi hőszigethatást. Az irodaházak,
lakóparkok, bevásárlóközpontok tervezésénél előtérbe kell helyezni a zöldtetők, „zöld
balkonok", illetve a passzívház-technológia alkalmazását.
Az urbanizációs folyamatok okozta pozitív visszacsatolási mechanizmust csak a klímabarát
és a klímaváltozáshoz alkalmazkodó területfejlesztéssel lehet kotnrollálni”

28

Forrás: A magyar építéstechnika cikkrészlete Medgyasszay P. (2006): Az EU Épületek energiateljesítményéről
szóló irányelv (2002/91/EK) várható hatása az épületállomány energetikai tulajdonságainak javítására,
megtakarítási lehetőségek, illetve Pálvölgyi T. (2008b. Gazdaság, társadalom, infrastruktúra. In:
Klímaváltozásról mindenkinek. – című munkái nyomán.
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2.2.3 Erdők- erdőtüzek veszélye
A település és kistérsége jelentős erdővagyonnal rendelkezik, így az értékelést mind az erdővagyon
változásán, mind az erdőtüzek kockázatán kell elvégeznünk. Mivel az erdőtüzeket többek közt az
ariditás/aszályos időszakok megléte is befolyásolja ezért a korábbiakban tárgyalt ábrákat itt nem
szerepeltetjük újra
Kitettség+ Érzékenység

44. ábra Az erdészeti klímaosztályok változása a múltban és a 2021-2050-es idősíkon

Ahogyan látható, a historikusan igazolható sztyeppesedési folyamat a következő évtizedekben sem áll
le, s a gyertyános tölgyesből először cseres-tölgyes, még hosszabb távon pedig erdősztyepp térség
alakulhat ki. Ez azt is jelenti, hogy az erdőfelület ritkulásával kell számolnunk.
Így az erdőfelület kitettsége magas, érzékenységé pedig a tüzek esetében is vizsgálhatjuk:

45. ábra Magyarország erdőterületeinek tűzveszélyességi besorolása29

29

Forrás: http://regi.katasztrofavedelem.hu/letoltes/szakmai/hatosagitev/orszagos_terv_200809.pdf
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Ahogyan az majd az elegyességi mutatókból is látszik, a település környéki erdőterületek kifejezetten
alacsony elegyességűek, s a homogenitás itt a tűzveszélyességet is fokozza. (száraz időszakokban
azonos nedvességtartalmú növényzet, nincsenek határoló sávok, stb.) melyek az érzékenységi
dimenzióban is megjelennek.
Hatás+ Alkalmazkodás

46. ábra Erdő elegyességi mutató

A mai erdőterületek elegyességét jellemző mutató 5 fokozatú skálán. Az alkalmazkodóképesség része,
mely szerint az elegyesebb erdőterületek nagyobb alkalmazkodási potenciált jelentenek.

47. ábra A Korosztály mutató

A mai erdőterületek korosztályszerkezetét jellemző mutató 6 fokozatú skálán. Az
alkalmazkodóképesség része, mely szerint a fiatalabb erdőterületek nagyobb alkalmazkodási
potenciált jelentenek.

48. ábra Termőhelyi alkalmazkodási potenciáls

Az abiotikus termőhelyi tényezők klímaváltozást pufferoló képességét jellemző mutató, mely a jobb
termőhelyeket (kedvezőbb talajú, mélyebb, jobb víztartó képességű) premizálja.
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A kitettségből és érzékenységből összegezhető hatások a következők:
•
•
•

Sztyeppesedő erdőterületek
Ariditási index romlása miatt nő a száraz időszakok hatása és számossága
Mindez pedig erősen tűzveszélyes

Ahogyan az előző oldalon is látszik ,a térség alkalmazkodóképessége pedig várhatóan a jövőben tovább
romlik, az alábbi faktorok miatt:
A Csákvár környéki erdők jelentősen homogének, így a „biom” kifejezetten gyengén tud alkalmazkodni
az azt érintő specifikus hatásokhoz. (legyen szó kártevőkről/tűzről/vagy éghajlati hatásokról). Az
település környéki erdők elöregszenek, így javasolt a frissítés fatelepítés által, s a termőhelyi
alkalmazkodási potenciál is alacsony 8nem lehet túl változatos fatípusokat telepíteni a homogenitás
megtörése érdekében.
Ezek alapján a térség sérülékenysége az alábbiak szerint alakul:
Sérülékenység

49. ábra A sérülékenységi indikátor alakulása a megyében és a település körül

„Magyarország területének erdőre vonatkozó integrált fatermesztési sérülékenységi mutatója, mely a
várható hatások és az alkalmazkodást jellemző fedvények összemetszésével állt elő.
Az erdőket alkotó fafajok életlehetősége, növekedési potenciálja – fatermőképessége – a genetikai
adottságokon túl leginkább a termőhelyük által befolyásolt. Azt vizsgáltuk, hogy az erdészeti
klímatípusok két klímamodell – lásd a Klíma fejezetet – becslései alapján mennyiben rendeződnek át a
század közepére, ill. végére és ez mekkora hatást fejthet ki a faállományok produkciójára
(fatermésére). A vizsgálatokhoz 8 főfafaj esetében statisztikai alapon értékeltük az 1961-1990 és a
1991-2010 időszakok tény klimatikus változásait és a hozzájuk rendelhető fatermési adatokat, és ezek
alapján becsültük a jövőben várható változásokat.

51

Az eredményül kapott értékekhez egyelőre nem lehet pontos bekövetkezési valószínűséget
hozzárendelni. Folyamatosan frissíteni kell a kalkulációkat az újabb és újabb adatokkal, mivel itt
elsődlegesen tendenciákról van szó. Konkrét erdőrészlet szintű döntés, vagy bármilyen alkalmazkodási
operatív cselekvési terv kidolgozása csak az erdőgazdálkodók és az erdőtervezésben dolgozó szakértők
bevonásával alakítható és alakítandó ki. A helyismerettel rendelkező számára nyilvánvalóan nem
megfelelő térképi alakzatok a méretarányból következő egyszerűsítés, ill. kis mértékben az alapadat
hibájára vezethető vissza. A NATÉR mindazonáltal fontos kiindulása lehet az országosan jelentős
fókuszterületek meghatározásának és az ágazati döntések előkészítésének, lévén nem elsősorban a
gazdálkodóknak, hanem döntéshozóknak dedikálva.”30
Mivel a település erdőkincse kifejezetten sérülékeny, ezért az alábbiakat javasoljuk:
•
•
•

Helyi erdészetek és magán gazdák bevonása és a tájékoztatása a jövőbeni klímakihívásokkal
kapcsolatban
Hatékony fatelepítési program kidolgozása
A lehetőségekhez mérten az elegyesség növelése

2.2.4 Természetes értékek- kitekintéssel a mezőgazdaságra
Kitettség és érzékenység:
Csákvár település több kiemelt természetes élőhellyel rendelkezik és közelében vagy közigazgatási
területén is találunk jelentős részeket egy-egy tájegységeket felölelő életközösségből. Ilyen jelentős
helyi adottságok a következők:
•
•
•

Vértesi Natúrpark Csákvári és Csákvár közeli részei
Vértesi tájvédelmi Körzet
Valamint a Botanikai-geológiai Tanösvény

Natúrpark:
„A Vértesi Natúrpark a Dunántúli-középhegységben található, magában foglalja szinte az egész Vértest
és a Zámolyi-medence nagy részét. Északról a Vértes északi fele, északkeletről a Tatai–árok, keletről a
Vértesalja, délről a Zámolyi-medence déli határa, délnyugatról és nyugatról a Vértesalja és a Móri árok
határolja. Területének 69%-a valamilyen természetvédelmi védettség alatt áll. Lába előtt a Kisalföld és
az Alföld találkozik, szervesen hozzátartozva, tájképi szépségét növelve, élővilágát gazdagítva. Dél,
délkelet felé meredek sziklaletörésekkel ereszkedik a Mezőföld lösz borította síkságába. E sík alföldi
jellegű tájon a gazdag lejtősztyep és lösz, valamint az egykori jégkorszaki tó helyén kialakult, váltakozó
vízjárású pusztai élőhelyek váltogatják egymást. Északnyugat felől már a Kisalföld homoktakarója
kúszik fel az enyhén emelkedő hegyoldalakon. Mindezek eredményeként a Vértesben a
szubmediterrán és atlanti-mediterrán hatásokat tükröző középhegységi dolomitflórát, faunát a két
alföldi táj (Kisalföld, Mezőföld) növény és állatvilága teszi még változatosabbá.
A Vértes hegység ebből az alföldi tájból emelkedik ki, mint egy sziget. A mély völgyekkel, éles
gerincekkel tagolt déli Vértesben változatos, szubmediterrán növényekben különösen gazdag erdőssztyep vegetáció díszlik. A domborzati és talajviszonyoktól függően nyílt dolomit sziklagyepek,
sziklafüves lejtősztyepek, karsztbokorerdők, mészkedvelő tölgyesek váltják egymást.
30
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Magyarország első hivatalos natúrparkjának a létrehozása lehetőséget biztosított ahhoz, hogy a
natúrparki települések, a megyei önkormányzatok és a civil szervezetek összefogva valósítsák meg
terveiket.
A Vértesi Natúrpark célja a terület természeti és a kultúrtörténeti értékeinek hosszú távú megőrzése
és védelme, a természetvédelem és az idegenforgalom koordinációján alapuló együttműködés és
összehangolt térségfejlesztés megvalósítása. A Natúrpark a különböző társadalmi szereplők érdekeit
szolgálva erősíti a lakosság és természetvédelem közötti kapcsolatrendszert. Az irányított, szervezett
turizmussal elősegíthető a természeti- és kultúrtörténeti értékek védelme, s emellett a vidéki
életminőség javulását, s ezáltal a lakosság helyben maradását is eredményezi.
Jövőbeli tervek között szerepel egy egységes natúrparki iskolahálózat létrehozása, a települési és
natúrparki monográfiák megjelentetése és végül egy natúrparki védjegy kialakítása.”31

Vértesi tájvédelmi körzet:
A tájvédelmi körzet számtalan őshonos állat- és növényfaj hazája, így például:
Parlagi sas, kerecsen sólyom, kígyószóölyv, fehér gólya, fekete gólya, bölömbika, haris, törpe vízicsibe,
szalakóta, gyurgyalag, vidra, vadmacska, lápi póc, csüngőaraszoló lepke, vértesi csuklyásbagoly lepke,
Szent István király szegfűje, vidrafű, lápi nyúlfarkfű, vetővirág, széleslevelű gyapjúsós, berkenyefajok.
Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal 1976-ban hozta létre a Vértesi Tájvédelmi
Körzetet, mely a hegységből 15.000 hektár nagyságú területet foglal magában. A tájvédelmi körzet
megalapításának célja az volt, hogy a Tatabánya, Székesfehérvár, Mór által meghatározott, erősen
iparosodott környezetben megőrizze és az utókornak átadható állapotban tartsa a Vértesben és
környékén található természeti örökséget. Mik ennek az örökségnek a jellegzetességei? Mindenek
előtt az a biológiai sokféleség, a természetnek az a gazdagsága, mely a kedvező környezeti adottságok
következtében ezen a viszonylag kis területen kialakult. Ez a nagyfokú változatosság megnyilvánul a
földtani felépítésben, a domborzati és kitettségi viszonyokban, valamint a növény- és állatvilág
változatosságában is.
50. ábra a következő odlalon:: Bölömbika

31

https://www.utazzitthon.hu/latnivalo/csakvar/vertesi-naturpark-28978
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A folyamatos lecsapolások következtében a régi mocsaras
rétvilágnak mára már csak a nyomai találhatók meg. Ezeknek
a régi vizenyős réteknek az egyik fennmaradt emléke a Vértes
lábánál fekvő Csíkvarsai rét. Természeti értékek Geológiailag
a Vértes déli oldala dolomit alapkőzetből épül fel, de az északi
Vértesben helyenként magtalálható a dachsteini mészkő
alapkőzet is. A dolomitfelszín lepusztulásával, táblás
töredezésével meredek letörések, sziklafalak, sasbércek,
szakadékok, keskeny szurdokvölgyek alakultak ki, melyek a
viszonylag alacsony tengerszint feletti magasság ellenére
vadregényes megjelenést kölcsönöznek a Vértesnek.A
karsztosodás következményeként barlangok jöttek létre a
hegységben, melyek közül leghíresebb a csákvári határban
található Báracházi barlang. Ennek feltárása során a
barlangi üledékben 10 millió év növényi lenyomatait és
állati csontmaradványait találták meg a kutatók.
A Vértes hegység korábban híres volt gazdag bauxit
lelőhelyeiről, melyek azonban ára már kimerültek. A
bauxitbányászat története és emlékei áttekinthetők a Gánt-Bányatelepi Bauxitbányászati Múzeumban.
A visszamaradt bauxit-külfejtésekben, mint nyitott könyvben tanulmányozhatók a különböző korokban
lerakódott földtani rétegek. A geológiai érdekességek bemutatására szolgál a Bauxitbányászati
Múzeum mellett létesített Bauxitföldtani Park tanösvénye. A Vértes északnyugati pereme, OroszlányPusztavám térsége barnaszén lelőhelyeiről híres.
A Vértesben a domborzati formák változatossága ritka fajokban bővelkedő növénytakaró
kialakulásához vezetett. Máshol igen ritkán fordul elő, hogy a legkülönbözőbb növénytársulásokat
találjuk meg egymástól igen kis földrajzi távolságra. A Csíkvarsai rét kiszáradó láprétjének vizes
élőhelyét légvonalban csak néhány száz méter választja el a csákvári Haraszt-hegy szélsőségesen
száraz, mediterrán jellegű dolomit sziklagyep társulásától. Karsztbokorerdők, molyhostölgyes cseresek,
gyertyános tölgyesek és bükkösök is előfordulnak egymás szomszédságában, a változatos
terepviszonyok és mikroklíma által számukra meghatározott helyen.32
Haraszt-hegyi tanösvény
A Vértes rendkívül látványos tanösvénye, egy hazánkban páratlan szubmediterrán területet, a Haraszthegy kopár dolomitsziklás környékét mutatja be egy rövid körtúra segítségével.
A déli fekvésű, csapadékszegény hegyoldalakon mediterrán tájakra emlékeztető éghajlat alakult ki, s
ennek megfelelően a növényzet is bővelkedik mediterrán, szubmediterrán elemekben. A tanösvény
talán októberben a legszebb, amikor a vörösen izzó cserszömörce teljesen elborítja a hegyoldalt, de a
májusi időszak is nagyon vonzó az ezernyi színes virággal fedett rétekkel.

32

https://www.dunaipoly.hu/hu/helyek/vedett-teruletek/budai-tajvedelmi-korzet/vertesi-tajvedelmi-korzet
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51. A tanösvény33

Ezekből is látható, hogy Csákvár és környéke páratlan helyi értékekkel és rendkívül gazdag élővilággal
rendelkezik.
A terület kitettsége az alábbi elemekből épül fel:
•
•
•
•

Klimatikus hatások (csapadék, aszály és hőhatások)
Helyi fajok ellenálló képessége
Bioszféra kapacitásindex
Hőmérsékleti kitettség (jelentős- 2-2,5 celsius fokos változás, korábbiakban bemutatva)

A klimatikus hatások bemutatásával kezdjük az elemzést:

33

Forrás: https://kirandulastippek.hu/vertes-gerecse-velencei-to/haraszt-hegyi-tanosveny
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52. ábra A helyi élővilág kitettségi mutatói (fentről lefelé: ariditási index, 30mm-t meghaladó esők,
csapadékmentes napok számának változása, hőmérséklet változás, forró napok számának
változása)34

A fentiek alapján látható, hogy az özönvízszerű csapadék szempontjából a közepesen változó,
aszálykockázati szempontból jelentősen kitett, míg a forró napok számának változása alapján az
országos átlag alatti értékekkel találkozunk. Ez összességében azt jelenti, hogy a környék élővilágának
leginkább az aszály és a hőingás hatásaival (de nem a hosszú meleggel) kell megküzdenie. Ahogyan az
a tanösvény leírásánál is olvasható volt, a környék flórája a mediterrán mikroklíma miatt részben
34
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felkészült erre, így a várható hatás a természetes élőhelyek szempontjából átlagos kockázatot- agrár
szempontból azonban kiemelt kockázatot rejt.
Az erdők felszínborítási kategória változása 2030-ig (5 kategóriába sorolva, a magas értékek mutatják
a nagy mértékű változást).

53. ábra: Erdőborítás területének változása 2006–2030

Alkalmazkodóképesség:

54. A helyi természetes társulások alkalmazkodóképessége
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Ahogyan a NATÉR alkalmazkodóképesség elemzése is mutatja, a helyi természetes erdőtársulások az
országos átlag feletti alkalmazkodási kapacitást mutatnak. Azonban ugyanezt nem mondhatjuk el a
mezőgazdasági vonatkozásokra:

55. ábra Öntözéssel elérhető átlagos, évi nyereség őszi búza esetében a 2071-2100 időszakban.

56. termésátlag-változás az 1961-1990 időszakhoz képest (átlag) (t/ha), őszi búza, intenzív
műtrágyázás, 2021-2050

A klímaváltozás várhatóan számos kihívás elé állítja a jövőben a mezőgazdasági szektor szereplőit:
felgyorsult lombozat pusztulás az extrém magas hőmérsékletek miatt; a fotoszintézis hatékonyságának
csökkenése a megnövekedett vízhiány-stressz miatt; sikertelen illetve részleges beporzás szintén az
extrém magas hőmérsékletek miatt; csak hogy néhányat említsünk. Az eltérő szántóföldi agroökoszisztémák klímaváltozásra adott reakciója azonban nagymértékben különbözhet egymástól. A
negatív hatások kisebb-nagyobb mértékben enyhíthetők a helyi alkalmazkodó képesség mértékétől
függően, amely számos környezeti és antropogén tényező eredője. A klímasérülékenység elemzése
segítségével térben explicit módon határozhatjuk meg azon területeket, ahol a klímaváltozás
nagymértékű negatív hatásokat eredményez és ahol ugyanakkor a mezőgazdasági rendszer
alkalmazkodóképessége gyenge. Ezek a területek kiemelt figyelmet követelnek majd a jövőben, ha a
klímaváltozás káros hatásait enyhíteni próbáljuk.
Sérülékenység:
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A Fentiek alapján igyekeztünk meghatározni a helyi ökoszisztémák és a mezőgazdaság
sérülékenységét, melyben j kiindulási pontot jelentenek a NATÉR aggregált elemzései.

57. ábra: Fent: A helyi élővilág sérülékenysége (1-7es skálán)lent mezőgazdasági sérülékenység

Klímaérzékeny természetes élőhelyek egyesített sérülékenysége 2021-2050-ben a 2003-2006-os
(referencia-időszakbeli) állapothoz képest, azon területegységekben, ahol legalább az egyik
klímaérzékeny élőhely előfordult a referencia-időszakban. A számérték 0 és 5 közé esik, kifejezi, hogy
mennyire sérülékenyek összességében az adott pontban előforduló éghajlatérzékeny élőhelyek.
A fentiek alapján a helyi ermészetes élőhelyek sérülékenysége alacsony, azonba na mezőgazdasági
növénykultúrák jelentős alkalmazkodási kockzáatokat hordoznak magukban, s még az ősz
ivetséforgóra való átállással is jelentős terméshozam csökkenést várhatunk a század második
felében.

2.3 Klíma- és energiatudatossági, szemléletformálási helyzetértékelés
A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontja (MTA KRTK)
kutatói és megbízottjai által 2015-ben a lakosság klímaváltozással kapcsolatos attitűdjét vizsgálta. A
kutatás fővárosi és megyei vonatkozásban is reprezentatív eredményeket közöl, így módszertana és
eredményei segítséget nyújthatnak a városi klímastratégiák tervezését megelőző lakossági
helyzetelemzéshez, felméréshez.
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Annak érdekében, hogy a városi klímastratégiák hatékony célokat tűzzenek ki és megfelelően célzott
cselekvési irányokat határozzanak meg, jól kell ismerni a célközönséget, a városokban élő társadalmat,
valamint e társadalom tagjainak tájékozottságát is.35

2.3.1 Fejér Megyei helyzetkép36
A lakosság és az egyéb résztvevők, érdekeltek (stakeholderek) a klímahatások tekintetében
alapszinten már tájékozódtak, azonban cselekvési szintű, azaz aktív, tömeges bevonódás nem
történt a témában.
Fejér megye bár erős gazdasági potenciállal rendelkezik a klímaváltozási atttitűd kutatásban közepesen
teljesít. A lakosság és a cselekvőképes stakeholderek (helyi önkormányzatok- mint lokális jogalkotók,
vállalkozások/szolgáltatások- forrásgazda) bevonása az országossal megegyező szinten áll.37 Az
általános kérdésekben a megye kiugrik az átlagból, ez a hivatkozott kutatásban is kiemelésre került:

58. ábra A modern élet negatív környezetvédelmi hatásaival részben vagy teljesen egyetértők
aránya38

35

Forrás: KBTSZ települési klímastratégia módszertan 22. oldal
Komárom -Esztergom Megye Klímastratégiája alapján
37
Forrás: Baranyai N. – Varjú V. (2015): A lakosság klímaváltozással kapcsolatos attitűdjének empirikus
vizsgálata. In: Czirfusz M. – Hoyk E. – Suvák A. (szerk.): Klímaváltozás – Társadalom – Gazdaság. Hosszú távú
területi folyamatok és trendek Magyarországon. Publikon Kiadó, Pécs, 2015. http://nater.rkk.hu/wpcontent/uploads/2015/12/klimavaltozas_e_teljes.pdf Letöltés ideje: 2017.06.20 23:02
38
Forrás: http://www.rkk.hu/rkk/dti/news/baranyai_varju_paper.pdf
36
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59. ábra: A megyei attitűd index érétkei Magyarországon 39

Azaz a fenti ábra alapján látható, hogy a felelősség érzet magasabb a megyében, az attitűd kutatás
összesített értéke alapján Fejér megye lakossága az országos átlag felett mozgatható, klímatudatossági
szempontból jelentős felelősségtudattal rendelkezik.
Az attitűd vizsgálat alapján a megye jó táptalaja lehet a fejlett, intelligens, magas szintű
klímatudatossági szemléletformáló kampányoknak, hiszen a várható fogadóképesség és bevonódásinvolvement magasabb lesz mint, az ország többi területén.

2.3.2 Települési szemléletformálási és klímaismereti helyzetkép40
Ahogyan azt a fentiekben bemutattuk, illetve a 3. fejezet dokumentum elemzéséből is látható lesz, a
település és a Bicskei járás lakossága/stakeholderei tisztában vannak a klímaváltozás alap fogalom
rendszerével s a reprezentatív mintás felmérések eredményei bizonyos esetekben egészen meglepő
képet festenek.

39
40

Forrás: http://www.rkk.hu/rkk/dti/news/baranyai_varju_paper.pdf
az alfejezet ábráinak forrása: NATÉR
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60. ábra Klímaváltozás miatti elvándorlási szándék, 2015

Bár jellemzően a Fejér megyei, s Bicske járás lakossága ismeri a klímaváltozás fogalomkörét, azt saját
jövőbeni preferenciáinak felállításakor nem jelentős veszélytényezőként sorolja fel. (ld. előző
alfejezet relatíve alacsony aggregált indexe) Ennek ellenére maga a településen és a járásban a negatív
éghajlati változások miatti elvándorlási szándék az országos átlagot meghaladja.
Ez magyarázható a helyiek országos átlagnál magasabb mobilitásával és a térség (országos átlaghoz
mért) magasabb jövedelmi viszonyaival is.
Ugyanezt erősíti meg a következő vizsgálati dimenzió:
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61. A klímaváltozás mérséklésében vállalt lehetséges anyagi szerepvállalás

Míg a 2013-as felmérés Fejér megyét és a környék lakosságát az alacsonyabb áldozatvállalási
kategóriába sorolta a későbbi felmérések éppen ellenkezőjét, extrém áldozatvállalási hajlandóságot
rögzítettek, mivel a lakosság attitűdjét a rendelkezésre álló vagyona/regnáló gazdasági ciklus és számos
egyéb tényező befolyásolja, ezért jelen stratégia értékelése tekintetében úgy fogalmaznánk, hogy a
lakosság vagyoni helyzete és egyéb extern hatások függvényében, pozitív és negatív irányba is könnyen
megváltozhat ez a fajta áldozatvállalási hajlandóság.

Az utolsó lépés, a komplex attitűdindex elemzés:
Az index a lakossági lekérdezés attitűdre vonatkozó kérdéseiből előállított komplex mutató, amely egy
megye lakosságának környezetvédelemhez (benne a klímaváltozáshoz) kapcsolódó attitűdjének
átlagos szintjét mutatja 4 kategóriába sorolva.
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62. ábra Lakossági klímaváltozási attitűdindex

A NATéR „lakossági klímaváltozási attitűdök” célja a lakosságtól várható jövőre vonatkozó
együttműködési készség területi különbségeinek bemutatása. Azaz hol, milyen mértékben várhatunk
együttműködési készséget, anyagi tehervállalási képességet, adaptációra való hajlandóságot a jövőre
vonatkozóan. A mutatókból az is megállapítható, hogy a döntéshozóknak mely területeken lehet
könnyebb, illetve nehezebb dolguk a klímaváltozás elleni harcban; hol melyik probléma (pl. anyagi
tehervállalás, más társadalmi problémák klímaváltozáshoz viszonyított fontossága) a hangsúlyosabb.
A „lakossági klímaváltozási attitűd mutatók” egymáshoz, illetve az országos átlaghoz viszonyítva
mutatják meg az egyes megyék erősségét, gyengeségét. A deprivációs indexekkel való területi
összehasonlítás, különösen a klímaváltozási rangsorral és az anyagi szerepvállalással együtt elemezve
precízebben mutatja meg a döntéshozóknak azokat a területeket, amelyek különös figyelmet
igényelnek hátrányos szociális helyzetük miatt, hiszen ezeken a területeken a sérülékenység jóval
magasabb és az adaptációs készség/képesség jóval alacsonyabb.
A fentiek alapján a bicskei járás és Csákvár attitűdindexe rendkívül pozitív, melyre további
szemléletformálási kampányokat tervezhetünk a klímastratégia „Akciók” című fejezetrészében.
Az eredményül kapott értékek viszonyszámok, amelyek az országos átlagtól való eltéréseket jelzik, nem
lehet biztos „nem” - et vagy „bekövetkezés” - t hozzárendelni. A helyi szintű döntés vagy
alkalmazkodási stratégia kidolgozása csak szakértő bevonásával alakítható ki, a térképek a
döntéshozókat csak orientálják, a lakosság várható együttműködési készségének átlaghoz viszonyított
várható könnyebbségét/nehézségét (más társadalmi problémák lehetséges „kioltó hatásainak”
valószínűségét) jelzi. A NATÉR projekt erős hangsúlyt fektetett a klímaváltozás várható hatásaira való
válaszadási készség bemutatására, ugyanakkor elfogadta a „puha” adatok bizonytalanságát.41

41

Forrás: NATÉR
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2.2.3 A városban megvalósult klímaváltozáshoz való alkalmazkodást szolgáló projektek
bemutatása
Mitigációs és Adaptációs projektek

Projekt címe

Napelemes
rendszer telepítése
Csákvár Város
Önkormányzatánál
Villamos energia
igény kielégítése
megújuló
energiaforrásokkal
a Spiller Kft. Vince
utcai telephelyén

Villamos energia
igény kielégítése
megújuló
energiaforrásokkal
a Spiller Kft.
Kossuth utcai
telephelyén

Projekt rövid leírása

Fotovoltaikus
rendszerek
kialakítása - Csákvár
Város
Önkormányzata
Helyi hő és hűtési
igény kielégítése
megújuló
energiaforrásokkal:
monokristályos
napelem modulok
telepítése a Spiller
Kft. Csákvár, Vince
utcai épületére
Helyi hő és hűtési
igény kielégítése
megújuló
energiaforrásokkal:
monokristályos
napelem modulok
telepítése a Spiller
Kft. Csákvár, Kossuth
utcai épületére

Tervezett
/elért
energiamegtakar
ítás

Tervez
ett/elé
rt széndioxid
megta
karítás

összkölts
ég

Támogat
ás

Finanszírozás
forrása

NA

NA

32

32

ERFA

25

13

ERFA/KEOP

52

26

NA

NA

NA

NA
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Szemléletformáló és adaptációs projektek:

Operatív
program
KEHOP2.2.2.

Alintézkedés

Pályázó neve

Csákvár város
Csákvár Város
szennyvízelvezet Önkormányzata
ése és -tisztítása a 339/2014. (XII.
19.) Korm.
rendelet szerint

Projekt megnevezése

Megítélt
támogatás
(HUF)

A beruházás keretében
az érintett 2000
lakosegyenérték
terhelést meghaladó
kibocsátású
szennyvízelvezetési
agglomeráció
megfelelő
szennyvízkezelésének
feltételei teljesülnek,
annak érdekében, hogy
a szennyvízközművel
való lefedettség
megközelítse a
közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók
csaknem 100%-át. A
projekttel szembeni
szakmai elvárás, hogy
Magyarország
megfeleljen az uniós
jogi követelményeknek
a kijelölt határidőig.

1,87
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2.4 Városi éghajlati szempontú SWOT analízis és problématérkép
Mivel a helyzetelemzés feladata alapot adni egy szervezet céljainak és stratégiáinak
meghatározásához, általában hasznos az információk olyan formában történő megjelenítése, amely
áttekinthetővé teszi a kutatások fő eredményeit.
Erre szolgál a SWOT-analízis, amely egy vállalkozás, vagy szervezet belső erősségeinek és
gyengeségeinek, valamint a kulcsfontosságú külső lehetőségek és fenyegetettségek szemléletes
összefoglalója.

63. SWOT Mátrix42

A korábbi alfejezetek eredményei alapján egy SWOT elemzés készült, melyben a legfontosabb
gazdasági-lakossági dimenziókat igyekeztünk feltűntetni, így a térkép tartalmaz:
•
•
•

Gazdasági
Társadalmi és emberi egészségre vonatkozó
és a táji környezetet érintő dimenziókat különös tekintettel a vízrajzi kérdésekre, az
erdővagyonra és a természetes élőhelyekre

https://agrostratega.blog.hu/2009/07/16/swot_analizis_avagy_a_marketing_helyzetelemzes_megkoronazasa
42
http://www.quickmba.com/strategy/swot/
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Erősségek (Strenghts)

Gyengeségek (Weaknesses)

Társadalom

Társadalom
• egészségügyi helyzet kielégítő, a
korfában rejlő veszélyeket azonban a
jövőben kezelni kell a településen (pl.
több idősekre specializálódó ellátást
biztosító intézmény)
• A városra (illetve a megyére) jellemző az
idősödő népesség és a fordított korfa
• A város nem rendelkezik hőség- és UVriadó tervvel, amely az éghajlatváltozás
legveszélyesebb elkerülhetetlen
következményeihez való
alkalmazkodást segítené lakossági
szinten

•

A település rendelkezik érvényes
gazdaságfejlesztési programmal, illetve
esélyegyenlőségi programmal
• A lakosság nyitott a változásra a
klímaváltozás elleni küzdelemre
Gazdaság
• Járás és kistérségi központ közelsége,
Térségi szemlélet, jó együttműködés
• Jó munkaerőpiaci helyzet- alacsony
munkanélküliségi ráta
• Vállalkozássűrűség kielégítő
• Az ország egyik leginnovatívabb
megyéjében helyezkedik el, a lakosság
nyitott
az
innovatív/érdekes Gazdaság:
• A nagyvárosok közelsége a munkaerő
megoldások alkalmazására.
jelentős részét szívja el
• A városban nagy a napi ingázók száma
(közlekedési eredetű kibocsájtás)
Táji környezet
•
A járásban a NATÉR elemzése szerint
• A közeli Vértes élővilága, Vértesi
alacsony a védekezésre fordítható
Tájvédelmi Körzet természetvédelmi
források nagysága
funkciója
•
Kevés nagyvállalat van jelen a városban
• Magas a zöldfelületi és erdősültségi
arány
Táji környezet:
Az Angolkert élővilága
• éghajlati viszonyaira egyre inkább
Csákvári erdészet által biztosított
jellemzőek a szélsőséges (leginkább
szakszerű erdőkezelés
csapadék) események
• Kedvező természeti fekvés, jó közúti
közlekedési kapcsolatok
• Természeti értékek céltudatos védelme
(Csákvári
barlang)
és
az
e
energiahatékonyságra
fordított
beruházások mértéke
• Turisztikai infrastruktúra fejlődése
• Kulturális hagyományok
• Kulturális és gazdasági látnivalók
(kastély)
Lehetőségek (Opportunities)
Veszélyek (Threats)
•
•

Társadalom
Társadalom
• Elvándorlás erősödése a nagyvárosokba,
• Digitális,
infokommunikációs
külföldre
technológiák
terjedése• Világjárványok ismétlődő megjelenése
szemléletformálási potenciál
• A fogyasztói társadalomra jellemző
• Rugalmas foglalkoztatás, távmunka
értékrend tartós fennmaradása
lehetőségek elterjedése
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•

egészségügyi szolgáltatások felgyorsuló
• Egy klímaalap létrehozása nélkül, amely
a klímastratégia végrehajtását támogatja
fejlődése
a
szükséges
pénzügyi
források
• fenntarthatósági
ismeretek
és
biztosításával,
a
klímastratégia
technológiák elterjedése
megvalósítása
ellehetetlenedik
• a homo oecologicus gondolkodásmód
• A szociokulturálisan hátrányos helyzetű,
megerősítése
oktatási intézményekből lemorzsolódó
• a lokalitás, regionalitás felétékelődése a
gyermekeket
nem
lehet
a
globalizációval szemben -csak erős
környezettudatos életmódnak megnyerni
kormányzati
koordináció
mellett Gazdaság
valósulhat meg
• A megyeközpont által teremtett
• társadalmi tőke megerősödése a
lehetőségek munkaerő elvonó hatása
tőkefajták között
• A beszűkülő minőségi munkaerő• társadalmi innovációk elterjedésének
források a járásban
felgyorsulása
• Tőkehiány
• okosváros technológiák, megoldások
• Verseny a régióban a bevonható
terjedése
erőforrásokért
• Gyors reagálású munkacsoport
Táji környezet
létrehozása az érintett polgári védelmi
• Természetes élőhelyek degradációja, a
szervekkel, intézményekkel az
biodiverzitás csökkenése
éghajlatváltozás okozta extrém időjárási
• Viharkockázatok (lásd alkalmazkodási
események elhárítására
elemzés) és potenciális viharkárok
növekedése
Gazdaság
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A település az ország gazdaságilag egyik
legerősebb megyéjében fekszik, ez aj
övőben a védekezés során kiaknázható
nemzeti,
regionális
gazdaságok
diverzifikálódása, rövidebb beszállítói
láncok kialakulása
Ipar 4.0 megoldások elterjedése
kreatív, kulturális ipar megerősödése
helyi, egyedi, minőségi szolgáltatások és
termékek iránti kereslet erősödése
szakképzés szakmai színvonalának
megerősödése, társadalmi rangjának
erősödése
fiatalok képzése a helyi, térségi
igényeknek megfelelően
újabb, a turisztikai attrakciókhoz
kapcsolódó programok, rendezvények
szervezése
megújuló energiaforrások támogatott
hasznosítása a gazdaságban

•
•
•
•
•

invazív fajok erősödő terjedése (pl tigris
szúnyog, ázsiai poloska9
monokultúrás,
nagyüzemi
mezőgazdálkodás erősödő hegemóniája
A
hőhullámos
napok
számának
növekedése miatt az egészségügyi
kockázat fokozódik
Aszály negatív hatásai a városi
zöldfelületekre a lakóközösségekben
telepített kertekre, zöldfelületekre.
Változó
csapadékgyakoriságés
intenzitás
miatt
a
tavaszi/őszi
belvízveszély nő

Tájkép
• fenntartható
területgazdálkodás,
várostervezés megerősödése
• Barnamezős területek rekultivációja
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2.5 Problémafa
Adaptációs kockázatok

ÜHG mitigáció

Táj és
környezet
kitettsége

Egészségügyi
kockázatok

Épületek
állagromlása

Gazdasági
kitettség

Aszály

Romló korfa

Villámárvizek

Gazdasági
eredetű

Nyáron növekvő
energiaigény

Viharkárok

Hőhullámok

Középhőmérsékl
et emelkedés

Szélsőséges
csapadékeloszlás

Eltűnő védett
fajok
vízgazdálkodási
kihívások – kert
beépítettség, stb.

Aszálytűrő
mezőgazdasági
növények hiánya

Szélsőséges
időjárási
események
fokozódnak

Ipar

Helyi
energiafogyasztás
nő
Épületek kora,
modernizáltsága

Új kórokozók

betelepedő új
rovarfajok (pl.
poloska)

Épületek
fogyasztása

Lakossági
érdektelenség

Lakossági
beruházások
támogatásának
hiánya
Megújuló
energiaprojektek
hiánya

Növekvő
motorizáció a
lakosság körében

Az ipari parkokban
jelen lévő
szennyező
technológiák
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3.0 Stratégiai kapcsolódási pontok azonosítása
3.1 Nemzeti szintű kapcsolódási pontok és az azokból levezethető éghajlatpolitikai
kihívások
Fontos megjegyezni, hogy az alábbiakban tárgyalt programok, stratégiák változó időtávra szólnak így
van köztük 2019-ig szóló és 2030-as véghatáridővel számoló tervezet is. Az értékeléskor ezek
relevanciáját differenciáltan vettük figyelembe, illetve bizonyos programok csak megyei- vagy nagy
tájegységekre vonatkozó megállapításokat tesznek, így azok releváns pontjait igyekeztünk befoglalni a
dokumentumba.

Nemzeti
stratégia Azonosított települési/regionális feladat (Csákvár/Fejér megye)
dokumentum neve
Második
Nemzeti A NÉS-2 egyfajta horizontális (többi stratégiát megalapozó)
Éghajlat-változási
dokumentumként két jelentős jövőképet határoz meg:
Stratégia (Nés II)
• Dekarbonizációs célok rendszere
• Adaptáció és felkészülés a klímaváltozás várható hatásaira
A stratégia operatív távon levonható következtetései az alábbiak:
A lehető legalacsonyabb, cselekvőképes területi egységen kell meghatározni
az adaptációs és mitigációs feladatokat, valamint ezen a szinten is kell
végrehajtani minden egyes akciót. -> Ez jelenleg a települési szint.
A helyi stratégiáknak támogatniuk kell az országos célokat, s
célrendszerükben kapcsolódniuk kell a magasabb területegységek
célkitűzéseihez (járási/megyei/országos stratégiák.
Nemzeti
stratégia

Energia- A nemzeti energia stratégia jellemzően az energiamixen és a
decentralizáción keresztül kívánja megfogni a mitigációs kérdéseket:
„A bioenergia–hasznosítás szempontjából az energetikai rendeltetésû
ültetvényekrôl származó alapanyaggal, valamint mezôgazdasági és ipari
(például élelmiszeripari) melléktermékekkel dolgozó decentralizált
energiatermelô egységek (például biogáz üzemek) kerülnek elôtérbe.
Szintén hangsúlyos kérdés az anyagában már nem hasznosítható
kommunális és ipari hulladékok, illetve szennyvizek energetikai
felhasználása.”

Az energetikai decentralizáció egyik legerősebb lehetősége a helyi
napelem kapacitások bővítése, illetve az energiahatékonyság növelése az
energiaéhség csökkentése érdekében.
Nemzeti
Épület- Az épület energia stratégia ugyanezen tematikát, illetve a kubatúra
energetikai Stratégia korszerűsítését bontja ki:
kiemelt célok:
• Épületkorszerűsítés, mint a lakosság rezsiköltség csökkentésének
egyik eszköze
• Az energiaszegénység mérséklése
• Munkahelyteremtés
• ÜHG kibocsátás-csökkentés
Specifikus célok:
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Energiaés A cselekvési terv a fenntartható fejlődés koncepcióját és a lehetséges
klímatudatos
szemléletformálási eszköztárakat sorolja fel (melyekből jelen stratégia
szemléletformálás
akciótervezetének elkészítésekor is válogattunk)
cselekvési terv
„A szemléletformálást, a gondolkodás és így a fogyasztói viselkedések
megváltoztatását a szükséges információk átadása útján lehet elérni. Az
információ jellege sokféle, átadásukhoz számos megoldás és eszköz vehető
igénybe. A megfelelő információk eljuttatásának eredményeképp az
emberek új tudásra tehetnek szert, amelyeknek megfelelően új szokásokat
ás viselkedési normákat alakíthatnak ki. Ezért különösen fontos szerepe van
az olyan információk megjelölésének, amelyekkel mindezek elérhetővé
válnak. Az új technológiáknak és okos eszközöknek köszönhetően a
nemzetközi és hazai gyakorlat is egyre változatosabb, folyamatosan bővülő
kommunikációs eszköztárat alkalmaz, amelyeket alkalmazni ezért
használatuk szükséges.”43
Nemzeti Erdőstratégia
• A közeli vértes erdei miatt kifejezetten fontos a harmonizáció jelen
stratégia céljaival:
• A klímaváltozás erdőkre gyakorolt hatásaira az erdőgazdálkodás
kapcsán azért kell fokozott figyelmet fordítani, mert az egyes
erdőgazdálkodási tevékenységek, az erdők telepítése, fenntartása
és hasznosítása hosszútávon meghatározzák az erdő összetételét és
szerkezetét. A klímaszcenáriók alapján az elkövetkező évtizedekben
a Kárpát-medence időjárása várhatóan melegebb, a
tenyészidőszakban szárazabb lesz. Őshonos fafajaink elterjedése,
növekedési erélye jelentős mértékben függ a csapadéktól, a
vízellátottságtól. A talajok vízellátottságának kedvezőtlen változása
a hosszú, gyakran 100 évet is meghaladó életciklusú fák egészségi
állapotát gyengíti, csökken a növekedés, kedvezőtlen esetben nagy
területű erdőkárokra kell számítani.
• Szempontok:
• Az erdők által felhasznált széndioxid a faanyagban, az erdők
talajában tartósan megkötődik. csökkentve a légkör széndioxid
tartalmát. Az erdők területének, fakészletének növelésével erősödik
a légkörből történő széndioxid kivonás. A fejlett országokban (így
Magyarországon is) az erdőterületek növekszik, folyamatosan
növekszik az erdőkben megkötött szén mennyisége is. Ezért a
klímavédelem szempontjából egyrészt fontos a jelenlegi erdők
mennyiségének megőrzése és minőségének további javítása;
másrészt az erdőtelepítéssel történő erdőterület növelés, ami az
egyik leghatékonyabb klímavédelmi intézkedés. Magyarországon a

43

Forrás: EKSZCST 43. oldal
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•
•

•

fenntartható erdőgazdálkodás mellett tovább kell folytani az
erdőtelepítési programot.
A szakszerű erdőgazdálkodással biztosítani tudjuk a megfelelő
talajárnyékolást, mellyel csökkenthető a talaj, a légkör
felmelegedése.
Az erdő légköri széndioxid megkötése szempontjából nagyon
fontos, hogy az erdőgazdálkodás során a kitermelt faanyag mekkora
hányada kerül tartós beépítésre, illetve a kitermelt faanyaggal
mennyi fosszilis tüzelőanyagot váltunk ki. A klímaváltozás
hatásainak mérséklését szolgálja tehát a kitermelt faanyag minél
szélesebb körű, és többlépcsős, tartós felhasználása a fatermékek
formájában, majd a fatermék életciklusának végén azok energetikai
hasznosítása. Hosszú távon előnyös a fosszilis tüzelőanyagok
kiváltása a fával, mivel a kitermelt erdők felújítása során a fák
fokozatosan ismét megkötik a légkörből a széndioxidot, így
klímavédelmi szempontból, hosszú távon semleges a fa energetikai
hasznosítása. Az erdők kedvező mikro- és mezoklimatikus hatásait
erősíti az erdőtelepítés és fásítás, az agráriumban alkalmazott egyéb
zöldítési megoldások is (pl. mezővédő fásítások, fás legelők
telepítése), illetve a nagyterületű, egybefüggő tarvágások, vagy
véghasználatok elkerülése.
A nemzetközi kibocsátási kereskedelmi rendszer keretében, a
széndioxid kvóta kereskedelemből befolyó bevétel egy részét is
indokolt lenne a széndioxid természetes megkötésére,
erdőtelepítésre fordítani, emellett kiemelt feladat az
erdőállományok szénkörforgalmának vizsgálata, a szénelnyelés
meghatározása. A széndioxid kvótakereskedelemből származó
bevételek egy részét vissza kell osztani az erdészeti ágazatban
történő hasznosításra, és azt az erdőgazdálkodás fejlesztésére, új
erdők telepítésére, Magyarország erdőtakarójának növelésére kell
fordítani.

Kvassay Jenő Terv ̶
Nemzeti Vízstratégia

Jelen esetben kevésbé releváns, a fő célkitűzések, melyekkel a helyi
stratégiát harmonizálni kell:
• Vízmegtartó képeség növelése a település belterületén
• Víztározó kapacitások telepítése szükség szerint
• Ívóvízgazdálkodást érintő kihívások azonosítása, szükséges
intézkedések megtétele
Magyarország Nemzeti Az energiahatékonyság és a megújuló energia hasznosítás általában a
Energia-hatékonysági
hazai fogalomrendszerben kéz a kézben járnak, így ezeket együttesen
Cselekvési Terve 2020- tárgyaljuk.
ig ÉS

A stratégiák külön kiemelt szerepet szánnak az ingatlan vagyon
Megújuló
Energia renovációjának, s az alábbi tematikus bontásban tárgyalják az
Hasznosítási
energiahatékonysági+ megújuló energiás potenciált:
Cselekvési Terve 2010• Közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó nemzeti terv
2020
• Közintézményi energiahatékonysági intézkedések
• Központi kormányzati épületek
• Egyéb közintézmények épületei
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Ezen felül további prioritási területek:
•
•
•
•
•
•

Ipar
Közlekedési energiahatékonysági intézkedések
A fűtés és hűtés hatékonyságának előmozdítása
A hatékony távfűtés/távhűtés átfogó értékelése, a fejlesztés iránya
A fűtés és hűtés hatékonyságának növelését elősegítő intézkedések
Energiaátalakítás,
-szállítás,
-elosztás
és
keresletoldali
válaszintézkedés

A Nemzeti Energiastratégia elkészítése óta eltelt időszak a korábban
feltételezettnél lényegesen alacsonyabb gazdasági növekedést hozott, és az
energiafelhasználás szintén ezzel összefüggésben a vártnál alacsonyabban
alakult. A KSH és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
közlése szerint a 2012. évi tényadatok 992 PJ nagyságot mutatnak a
primerenergia-felhasználás vonatkozásában, ami a primerenergia-igény
12%-kal való csökkenését jelenti az Energiastratégia 2008. évi kiinduló
adatához képest.
Nemzeti Fenntartható Az NFFT átfogó irányokat határoz meg, specifikus intézkedéseket nehéz
Fejlődési Keretstratégia levonni belőle, átfogó szemlélete azonban meghatározó alapvetéseket
mutat be:
„….. a nemzet erőforrásainak fenntartása és bővítése nap mint nap
számtalan egyéni, családi, vállalati, kisközösségi és különböző szintű
kormányzati döntés eredményeként valósulhat meg. A tervgazdaság
kudarca világosan megmutatta az erőforrás-felhasználási döntések
központosításának korlátait. Az ésszerűség és a jó, értelmes emberi élethez
szükséges szabadság egyaránt azt követeli meg, hogy – az esetlegesen rossz,
téves egyéni döntéseket felülíró központosított döntéshozatal helyett –
olyan társadalom létrejöttét tűzzük ki célul, amely elismeri és ösztönzi az
erőforrások fenntartását, bővítését biztosító egyéni és közösségi
döntéseket.
1. A nemzeti fenntarthatósági politika elemei és a keretstratégia
logikája Folyamatosan nyomon kell követni, s mennyiségi, minőségi
mutatókkal mérni, számszerűsíteni kell a nemzeti erőforrások
alakulását
2. Az állandóan fejlődő tudományos ismeretekre figyelemmel az
időszakonként felülvizsgált mutatók jelzései alapján értékelni kell az
erőforrások helyzetét
3. Azonosítani kell azokat az okokat (hajtóerőket), amelyek az egyes
erőforrások romlásához vagy gyarapításához hozzájárulnak.
4. A célkitűzéseket minden kormányzati, regionális vagy helyi döntés –
legyen az hosszabb távú ágazati stratégiák megalkotása, jogszabályalkotás, a költségvetés tervezése vagy egy településrendezési terv –
során érvényre kell juttatni.
5. Olyan intézményeket, eljárásokat kell létrehozni és működtetni,
melyek biztosítják, hogy a különböző szintű közösségi döntések
során a nemzeti erőforrások fenntartható használatával kapcsolatos
szempontok, információk a döntéshozók tudomására jutnak, azokat
a döntések során figyelembe veszik.
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A program 2019-ig tartalmazott előírásokat, ám legfrissebb dokumentum
révén ezt a verziót tudjuk csak értékelni. Célok:
• Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek
javítása.
• Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható
használata
• Az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása, a gazdaság
zöldítése.
Nemzeti
közlekedés Cél: A környezetre gyakorolt negatív hatások csökkenése, klímavédelmi
infrastruktúra
szempontok érvényesülése: Ez részben a környezet, a környezeti elemek
fejlesztési stratégia
állapotában bekövetkező javulások elérését célozza meg. A másik nagy
idetartozó terület a természeti erőforrásokkal történő fenntartható
gazdálkodás. Fontos továbbá a nem megújuló energiaforrások és
nyersanyagok felhasználásának csökkentése.
IV.
Nemzeti
Környezet-védelmi
Program

Az infrastruktúra fejlesztési stratégia 2050-es kitekintése az alábbi
megállapításokat tartalmazza 8melyek jelentős részének klíma vonatkozása
is van)
• költséghatékonyabb infrastruktúra működtetés
• költséghatékonyabb közszolgáltatások
• közszolgáltatások
összekapcsolása,
szolgáltatási
színvonal
(igényeknek megfelelő és betartott menetrend, ráhordó buszok,
korszerű utastájékoztatás kényelmesebb járművek, P+R, B+R,
kerékpárszállítás lehetősége a személyszállítási közszolgáltatást
végző járműveken stb.) növelése következtében megtartott,
kismértékben növekvő utasok a közösségi közlekedésben
A 2030-as stratégiai pontok a következők:
Valós forgalmi igényeken alapul, összekapcsolja a szállítási láncokat.
• Társadalmi hatásokat optimalizálja: ösztönzi a környezetileg
fenntartható, gazdaságot, területi egyenlőtlenségek csökkentését
pozitívan érintő közlekedési megoldásokat.
• Költséghatékony a fejlesztésekben: a kisebb fejlesztésű költségű,
nagyobb eredményt elérő, működésében fenntartható
beruházásokat helyezi a középpontba,.
• Költséghatékony és takarékos a működtetésben: törekszik
felszámolni a forgalmi igények szempontjából fontos közúti és
vasúti hálózati elemeken a leromlott műszaki állapotokat, s egyben
áttér a megfelelő szintű állapotmegőrzésre, ami hosszabb távon
költségmegtakarításokhoz vezet.
Nemzeti Vidékstratégia

A vidékstratégia 2020-ig tartalmaz célokat:
„A stratégia 2020-ig terjedő időtávja egyrészt a benne foglalt
nemzetstratégiai szintű célok megvalósítását szolgáló programok ütemezett
végrehajtásához, másrészt az Európai Unió Európa 2020 Stratégiájához és a
kapcsolódó, 2014-2020 közötti programfinanszírozási időszakhoz
illeszkedik. A Stratégia nemzeti programjai és intézkedései így
összességükben azt célozzák, hogy 2020-ig a vidék társadalmi és gazdasági
folyamataiban, illetve a vidéki élet minőségében az érintettek számára is
érezhető javulás következzen be a vidék természeti tőkéjének megőrzése,
lehetőség szerinti gyarapítása mellett.”
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A stratégia célja közös keretet adni az alábbi tematikus szakterületek (jelen
startégiában is érintett pontok) számára:
• vidékfejlesztés,
• a természet- és a környezetvédelem
• vízügy
• agrárgazdaság
• valamint élelmiszertermelés

64. ábra a Vidékstratégia összefüggései

A Nemzeti Vidékstratégia célja, hogy a hazánk vidéki térségeinek nagy
részén érvényesülő kedvezőtlen folyamatokat megfordítva, a
fenntarthatóságot, az életképes agrár- és élelmiszertermelést és a vidéki
élet értékeit középpontba állító jövőkép alapján kijelölje az ország
vidékpolitikájának célkitűzéseit, alapelveit, valamint az azok elérését
biztosító programok és intézkedések végrehajtási kereteit. A vidéki
Magyarország egészének megújítását tűzi ki célul, ezért a természeti értékek
és a környezet védelmére, a természeti erőforrások fenntartható
hasznosítására alapozva határozza meg az agrár-és élelmiszergazdaságra,
valamint a vidékfejlesztésre vonatkozó tennivalókat. Legfontosabb területei
a foglalkoztatás növekedése, a kiegyensúlyozott és sokszínű mező- és
erdőgazdálkodás, termelési szerkezet, a helyi élelmiszertermelés és
élelmiszerpiacok helyreállítása, a helyi energiatermelés, a vidék helyi
közösségeinek megerősödése, a népesedési mutatók javulása és a
természeti rendszerek, a biológiai sokféleség megőrzése.
Nemzeti
Környezettechnológiai Innovációs
Stratégia

Alapcélok:
Az átfogó cél olyan környezettechnológiai innovációk bevezetésének
támogatása, amelyek elősegítik az ökológiai lábnyom és az ökoszisztémák
terhelésének csökkentését, a természeti erőforrásokkal való takarékos
bánásmódot, valamint támogatják a fenntartható gazdaság fejlesztését,
ennek érdekében elősegítik:
• az elsődleges nyersanyagok felhasználásának csökkentését;
• a másodlagos nyersanyagok növekvő felhasználását;
• a magas hozzáadott értékű, tudásigényes technológiák
kifejlesztését, elterjesztését;
• egyszerű, olcsó, a természet energiáit bölcsen hasznosító, tömegek
által is használható, környezetbarát technológiák kifejlesztését,
széles
körű
alkalmazását;
a
gazdaság
fenntartható
anyaggazdálkodás felé való elmozdítását:
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o

erőforrás-hatékonyság, valamint a kiemelt jelentőségű
erőforrások (víz, termőföld) takarékos használata és
minőségének hosszútávon történő megóvása;
o a környezettechnológia beavatkozási alapkoncepciójának
megváltoztatása, a „csővégi‖ szemlélet helyett a megelőzési
szemléletet előtérbe helyezése;
o megújuló, megújítható erőforrások (anyag és energia)
használatának növelése;
o hulladékhasznosítás fejlesztése, újrahasználat segítése;
o bioalapú nyersanyagok környezetvédelmi szempontból
fenntartható használata/újrahasznosítása
A stratégiában megjelenik a zöld közbeszerzés gondolata:
Zöld közbeszerzés
Évről-évre az EU bruttó hazai termék 16%-ának megfelelő összeget fordít
közbeszerzésre (pl. irodai berendezések, épületszerkezeti elemek,
szállítóeszközök), szolgáltatások (épületfenntartás, szállítás, takarítás és
vendéglátás) vagy munkák beszerzésére. A közbeszerzés jelentős hatást
gyakorolhat az előállítás és a fogyasztás irányára, a „zöldebb‖ termékek
iránti kereslet jelentős növelésével pedig kialakulhat vagy bővülhet a
környezetbarát termékek és szolgáltatások piaca
Nemzeti
Természet- A biológiai sokféleség megőrzése (az EU biológiai sokféleség stratégia hazai
védelmi Alapterv
megvalósítása):
A biológiai sokféleség csökkenésének és az ökoszisztéma szolgáltatások
további hanyatlásának megállítása 2020-ig, valamint állapotuk lehetőség
szerinti javítása.
a hazai ökoszisztémák és szolgáltatásaik térképezése és értékelése 2014-ig.
•

Az élőhely-rehabilitációs és -rekonstrukciós munkák folytatása,
legalább 15 % degradált élőhely rekonstrukciója és monitorozása.
• A biológiai invázió kezelése.
• A Natura 2000 hálózat működtetése:
• finanszírozás bővítése;
• fenntartási tervek elkészítése, a területek felügyelete;
• monitorozás fejlesztése;
• kommunikáció erősítése.
• A barlangok és a földtudományi természeti értékek
természetvédelmi helyzetének javítása.
Nemzeti Biodiverzitás A stratégia elsődleges célja a biodiverzitás és a táji értékek, valamint az
Stratégia
őshonos állatfajok megőrzése. A stratégia több mérhető és absztrakt célt is
kijelöl így például:
1. A Natura 2000 területek, valamint a védett természeti, illetve
nemzetközi természetvédelmi egyezmények hatálya alá tartozó
területek állapotának javítása és a megfelelő természetvédelmi
kezelés biztosítása
2. A legrosszabb helyzetben lévő közösségi jelentőségű fajok, valamint
a legveszélyeztetettebb védett fajok természetvédelmi
helyzetének javítása
3. A védelemre szoruló, illetve közösségi jelentőségű fajok és a
közösségi jelentőségű élőhely-típusok sikeres és hatékony
megőrzését szolgáló tudásbázis fejlesztése
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4. A biológiai sokféleség, a védett, illetve a közösségi jelentőségű
természeti értékek, valamint a védett természeti területek és
Natura 2000 területek ismertségének és társadalmi megítélésének
javítása a tájékoztatás, szemléletformálás és bemutatás eszközeivel
További fő tematikus célterületek:
1. A táji diverzitás, a zöld infrastruktúra és az ökoszisztéma
szolgáltatások fenntartása és helyreállítása
2. A biológiai sokféleség megőrzésében a mezőgazdaság szerepének
növelése
3. Fenntartható erdő- és vadgazdálkodás, valamint a vízi erőforrásaink
védelme és fenntartható használata
4. Az inváziós idegenhonos fajok (özönfajok) elleni küzdelem (pl
tigrisszúnyog és zöld poloska)
5. Hazánk szerepvállalásának erősítése a biológiai sokféleség
világszintű csökkenésének megállításában, továbbá a biológiai
sokféleség védelmi megállapodásokból fakadó kötelezettségek
hazai végrehajtása
Nemzeti Tájstratégia A stratégia számba veszi a nemzetközi elvárásoknak való megfelelés hazai
(2017-2025)
helyzetét, bemutatja a legmeghatározóbb tájváltozási folyamatokat, a
folyamatok hajtóerejét és a hazai táj állapotát. A stratégia elsősorban a
lehetőségekre épít, a következő három horizontális elvet tartva szem előtt:
• Természeti erőforrások és kulturális örökség általános védelme;
• Bölcs és takarékos területhasználat;
• Éghajlatváltozás hatásának mérséklése, alkalmazkodás.
65. ábra Az egyes nemzeti stratégiadokumentumokból levezethető kihívások és célok, feladatok
rendszere44

3.2 Kapcsolódás a megyei klímastratégiához
A megyei klímastratégia adaptációs célkitűzései több ponton is említik a helyi értékek védelmét és
Csákvár település jelentőségét:
„As-5: Kastélyparkok, arborétumok megőrzése - kiemelten: Alcsúti arborétum, Pákozd-Sukorói
arborétum, kastélyparkok: martonvásári, dégi, fehérvárcsurgói, csákvári, bicskei, stb.
As-8: „Földtani értékek megóvása: a fokozottan ill. kiemelten védett barlangok (Csákvári-barlang,
isztiméri Alba Regia-barlang) globális jelentőségű földtani alapszelvények: Pázmánd – Zsidó-hegyi
pirofillit bánya ill. Isztimér – Tűzköves árok globális jelentőségű földtani alapszelvények, ill. a Pákozdi
Ingókövek TT, Csákvári Haraszt-hegyi kaptárkő, löszfalak: Duna parti löszfal.”45
Vértes Tájvédelmi Körzet megóvása:
Vértes Tájvédelmi Körzet
Érintett települések Fejér megyében: Bodmér, Csákvár, Csókakő, Gánt, Mór, Pusztavám, Szár,
Vértesboglár. Területe:13569 ha, ebből fokozottan védett terület: 1255 ha. Alapítás: 19/1976. OTvH.
Határozat, bővítése 6/1990. (VI.18.) KöM rendelet. A védettség fenntartása: a 146/2007. (XII. 27.)
KvVM rendelettel

44
45

Forrás: Nemzeti tervdokumentumok alapján saját szerkesztés
Megyei klímastratégia 116. oldal
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Fejér megyében található Natura 2000 - Különleges Természetmegőrzési Terület: Zámolyi-medence
(Érintett települések: Csákvár, Zámoly, Pátka
Ugyanezen elemek az értéktárban is megjelennek:
1. Felszíni és felszín alatti védett geológiai képződmények – sziklás élőhelyek: Pákozdi Ingókövek
Természetvédelmi Terület (országos jelentőségű); globális jelentőségű földtani alapszelvények
(Pázmánd – Zsidó-hegyi pirofillit bánya ill. Isztimér – Tűzköves árok glob. jelentőségű földtani
alapszelvények). Barlangok: fokozottan védett barlangok (Csákvári-barlang, Alba Regia-barlang
(Isztimér). Megkülönböztetetten védett barlangok (Gánti-barlang, csákvári Sasfészek-barlang
ill. Hamvas-barlang, isztiméri Bükkös-árki-barlang).
2. Kastélyparkok, arborétumok (országos jelentőségű természetvédelmi területek: Alcsúti
Arborétum TT, Martonvásári-park TT, Pákozd-Sukorói Arborétum. Helyi jelentőségű
természetvédelmi területek: Dégi-kastélypark TT, Fehérvárcsurgói kastélypark TT, Csákvárikastélypark TT, Soponyai-kastélypark TT)

3.3 Kapcsolódás a térségi és helyi tervdokumentumokhoz
Az alábbi táblázatban a település és a megye vonatkozó tervdokumentumait gyűjtöttük össze a
táblázat bal oldali oszlopában, míg a jobb oldalon az egyes klímaszempontú célokat/akciókat, melyeket
Fejér megye területfejlesztési programja46:
A Fejér megyei ITP program több ponton tartalmaz kijelölt területfejlesztési (és elsősorban
gazdaságfejlesztési) célokat a Bicskei járás egészére, így annak részeként Csákvárra vonatkozóan is:
A vértes közelsége, illetve a Bicskei járás Fővárosi agglomerációhoz való közelsége miatt a megyei
dokumentumokban egyszere találunk közlekedési és turisztikai eredetű célkitűzéseket is:
Jövőképek szintjén:
Kölcsönösségen alapuló térségi kapcsolatrendszerrel bíró térségek kialakítása:
„A főváros agglomerációjához kapcsolódó vonzáskörzetet a Pest megye határ menti – az M1-től az M6ig terjedő - sávjában fekvő, illetve a foglalkoztatási-, rekreációs- és lakófunkciójában egyre szorosabban
kötődő Velencei-tavi települések alkotják. Legfőbb problémája e térségnek az önálló identitás, illetve
a budapesti vonzások megyeiekkelhelyiekkel történő ellensúlyozásának kérdése, vagyis hogy a Válivölgyi és Vértes térségi, valamint a Velencei-tavi területek vonzása a megyeszékhelyhez erősödjön. Ez
közmegegyezést kíván a centrum-periféria területén, illetve szoros együttműködést Fejér és Pest
megye között, a negatív hatások semlegesítése, valamint a helyzeti előnyök kiaknázása terén. (A
térséget közvetve, illetve közvetlenül érintő, tervezett, ám végleges nyomvonallal még nem rendelkező
V0 – vasúti elkerülő és „M11” teherforgalmi főúti folyosó a döntés előkészítés fázisában vannak, így
hatásuk a térségre még nem értékelhető.) Jelentős funkcionális szerepeket betöltő városai: Bicske –
logisztikai, Martonvásár – kutatási, tudományos központok.”

Ökoturisztikai paradicsomok létrehozása (összhangban a megyei klímastratégia adaptációs céljaival)

46

Forrás: http://www.terport.hu/webfm_send/4571
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Turisztikai adottságok alapján lehatárolt, önálló térségi fejlesztési tanáccsal rendelkező térség,
amelynek két végpontja országos térszerkezeti vonalakhoz kapcsolódik. Jelentős része a budapesti
agglomeráció vonzáskörzetéhez tartozik, így a fővárosi lakosság kiköltözésének színhelye. Egyes
területei már ma is a minőségi turizmust szolgálják, további fejlesztésével sajátos ökoturisztikai
térséggé léphet elő, együttműködésben a Móri borvidékkel. Itt található az ország első natúrparkja, a
Vértesi Natúrpark.
Fontos (mitigációs szempontú kapcsolódás a közlekedésfejlesztés:
4. Területi prioritás:
Országos közlekedési csomópontokhoz köthető közlekedési és logisztikai fejlesztések megvalósítása
A Fejér megyében működő nagyvállalatok, logisztikai központok gazdasági hálózataként,
ipari/logisztikai nagyklaszterben történő együttműködése érdekében szükséges a nagytérségi (közúti,
vasúti, vízi) kapcsolatok fejlesztése, valamint a multi- és intermodális csomópontok fejlesztése. Ezek
legfontosabb helyszínei a (Győr – Komárom – Tatabánya) - Mór – Székesfehérvár - Dunaújváros –
(Kecskemét) tengely, illetve az adonyi és bicskei központok. Versenyképességük megőrzése érdekében
a meglévő multimodális logisztikai központok infrastruktúrájának fejlesztése és újak létrehozása
szükséges.
7. területi prioritás:
A növekedési pólusok és alközpontok Dunaújváros, Székesfehérvár, Mór, Bicske) pozíciójának
növelése a versenyképes szereplők támogatásával és a hálózatosodó helyi gazdaság ösztönzésével
•
•
•
•
•

Ipari központok üzemeinek, telephelyeinek infrastrukturális és technológiai fejlesztése,
korszerűsítése, versenyképességének javítása
Vállalkozások innovációs beruházásainak, a technológiai transzferek és kutatás-fejlesztések
ösztönzése
E-gazdaságban résztvevő vállalkozások erősítése, IKT-k kiemelt támogatása
Vállalkozási klaszterek kialakítása, támogatása – mikro-, kis- és középvállalkozások számára
beszállítói hálózat kialakításának támogatása
A megújuló energia részarányának növelése, alternatív energiaberendezések gyártása,
zöldgazdaság fejlesztése

Mindezek mellett a megyei ITP direkt módon megnevezi a klímaváltozás káros hatásait és horizontális
célként jelöli ki azok kezelését, azaz egy rendkívül erős kapcsolódási pontot biztosít mind a megyei
klímastratégia, mind a települési klímastratégiák szempontjából:
II. Horizontális cél
A klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak mérséklése
„A klímaváltozás kedvezőtlen hatásai közül Fejér megyét elsősorban az élelmiszer termelés
biztonságának garantálásához szükséges fenntartható vízgazdálkodási feltételek biztosítása, a
megfelelő szintű vízkárelhárítás, ár- és belvízvédelem, jégkárelhárítás, vízhiány- és
aszálykockázatkezelés (vízvisszatartás, víztározás, öntözés, víztakarékosság stb.), valamint az
alkalmazkodás az éghajlatváltozás hatásaihoz problematikája érinti. További feladatokat jelent az EU
2020 Stratégiához illeszkedően országosan is vállalt, számszerűsíthető feladatokhoz való hozzájárulás,
az alábbiak szerint.
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A megújuló energiaforrások részaránya5 az energiafelhasználáson belül 14,6 százalékra nő, a teljes
energia megtakarítás-vállalás 10 százalék, az üvegházhatású gázok kibocsátása a 2005. évi szinthez
képest legfeljebb 10 százalékkal nő. A célok elérése érdekében a kormányzat a kormányprogramban
és az Új Széchenyi Tervben meghirdetett módon nagyléptékű energiatakarékossági programokba és
zöld gazdaságfejlesztésbe kíván fogni. A megvalósítás hozzájárulhat a foglalkoztatottság növeléséhez,
illetve az innováció alapú beruházások, így a hazai tudásbázis előnybe kerüléséhez.”47
Emellett megjelenik Specifikált célként az erőforrások védelme is:
V. Stratégiai cél
Természeti erőforrások védelme
„A vízfolyások vízminőségét részben a mezőgazdasági területekről származó vegyszerfelhasználás
miatti, illetve a települési diffúz terhelések befolyásolják. A már megépült szennyvíztisztítók egy
részében a kapacitásuk nem megfelelő, itt a meglévő tisztítómű, hálózat bővítése szükséges. Az
intenzív mezőgazdálkodás a lösz és az azon kialakult mezőségi talajok erózióját okozza, ami a vízeróziót
és a defláció mértékét csökkentő környezetkímélő agrotechnikák alkalmazásával mérsékelhető. A
környezetkímélő gazdálkodás eszközrendszerének alkalmazása a fizikai talaj degradáció mértékének
csökkentése mellett a kémiai szennyezést is mérsékli. A termőterületek minőségi védelme és az
ökológiai gazdálkodás fontossága mellett fontos szempont a termőterületek csökkenésének, a
művelés alól való kivonásuk, beépítésük megelőzése is. Fejér megyének az országostól jóval elmaradó
erdősültségét növelni szükséges egyrészt a közjóléti funkció bővítése, másrészt a víz-, talaj-,
klímavédelmi szerepének fontossága miatt.”48
Mindent egybevetve a Fejér Megyei Területfejlesztési Program a hasonló mértékű országos
dokumentumok közül is kiemelkedik az éghajlatváltozás és annak hatásaira való felkészülés
azonosításában és a legtöbb beavatkozásba történő szerves integrálásában, így utalást találunk:
•
•
•

A versenyképes gazdaság prioritás tengelyben
Környezeti kármegelőzés tengelyen
és az Erőforrások védelme tengelyeken is

A dokumentum tehát kifejezetten jó referenciapontként alkalmazható jelen klímastratégia hosszú
távú céljainak kidolgozásakor.

Csákvár Gazdasági programja (2015- 2019):
A jelenleg elérhető legfrissebb helyi gazdaságfejlesztési célú dokumentum. Az egyes alapcélok között
direkt utalást találunk a környezettudatosság előtérbe helyezésére, mindemellett a tőkeerős gazdaság
és jó jövedelemszinttel rendelkező lakosság megalapozása is passzív módon (magasabb tőkeerő révén)
támogatja a település adaptációs képességeit:

Az egyes kiemelt pontok a következők:

47
48

Forrás: Fejér megyei ITP: 19. oldal
Forrás: ITP, 24. oldal
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•
•
•

•
•

•
•
•
•

A környezettudatos, környezetbarát gazdaságfejlesztési szempontok figyelembevétele,
A lakosság igényeinek figyelembevételével kialakított gazdaságfejlesztési stratégia kidolgozása
a polgárok identitástudatának, lokálpatriotizmusának erősítésével,
A gazdaság igényeire is nyitott, a munkaerő piaci kihívásokra reagáló humánerő-fejlesztési
stratégia megvalósítása (modern, magasabb jövedelmet elérni képes munkaerő passzív
módon támogatja a település adaptációs képességét)
A munkanélküliség alacsony szinten tartása, aktív foglalkoztatáspolitika megvalósítása,
A sorra kerülő fejlesztések az intézményhálózat, ezen belül a lakosság ellátásának
korszerűsítését célozzák, azok minőségi javulását eredményezzék, (reziliencia a jövőbeni
kihívások ellen)
Az oktatási rendszernek biztosítania kell az új kihívásoknak megfelelő tudást,
A helyi vállalkozások élénkítése, (mitigációs és adaptációs képesség javul hosszú távon)
Civil szervezetek közéleti szerepének és gazdaságfejlesztési, társadalmi kohéziós funkcióinak
erősítése,
Az idegenforgalmi adottságok fokozottabb kihasználása. (ökoturisztikai kapcsolódás)49

Csákvár Települési Arculati kézikönyve
A települési arculati kézikönyv külön kiemelt fejezetben említi a kiemelt helyi értékek (pl. a kastély vagy
Geszner ház) védelmét, tételesen felsorolva mindegyik kiemelt védettséget élvező elemet.
Mindezeken felül figyelembe veszi a település eltérő adottságú városrészeit, azok eltérő kihívásait.
•
•

•

•

49
50

Csákvár településen a legnagyobb összefüggő, településképi szempontból meghatározó
terület a kertvárosias lakóterület, mely körülöleli a település belső magját.
A történeti magban találnak helyet a település iránypontjaiként is működő templomok, a
települést kiszolgáló szolgáltató létesítmények, a közösségi közlekedést kiszolgáló autóbusz
állomás, múzeumok, éttermek, kávézók és cukrászdák. A kastély úgynevezett különleges
területen helyezkedik el. A belső mag tömöríti magába Csákvár történelmét. A település
magjából szaladnak szét a szomszédos településekre vezető forgalmas fő utak, melyek közé a
kis lakóutcák szövődtek fel az évszázadok alatt. Az utcák vonalvezetése árulkodik a kialakulásuk
időbeli sorrendjéről. Az ÉK-i merőleges rendszerben kialakult utcahálózat lényegesebben
rövidebb idő alatt jött létre, mint a településmagtól nyugatra található utcák. A település
terjeszkedésének az északról és nyugatról húzódó hegyvonulatok szabtak határt. Keletről a
mezőgazdasági, művelésre alkalmas területek és lápos részek a jellemzőek. A településközpont
kapcsán fontos kiemelni, hogy a légkábelek helyett a földkábelek használata javasolt.
A településen elszórtan találkozunk kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területekkel, melyek
Csákvár és a környező települések kiszolgálására alakultak ki. Vértesboglár irányából érkezve
benzinkúttal és ipari parkkal találkozunk. Másik településrészen éppen egy asztalos üzem
működik, míg a harmadik lehatárolás területén a környékre jellemző külszíni homokbánya
található.
A környéken jellemző a szőlőtermesztés. Régi hagyománya van ennek, erről a kertes területek
kis présházai és apró gazdasági épületei mesélnek. Ezen épületek helyenként tovább épültek
és helyenként a gazdasági funkció mellett nyaralóként is funkcionálnak. A település mentén
húzódó kertes területek mintha koszorúznák a nagy történelmi múlttal rendelkező vértesi
fővárost.50

Forrás: Gazdaságfejlesztési program 19-20. oldal
Forrás: település iArcualti kézikönyv 35-41. oldal
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66. ábra Az eltérő karakterű településrészek lehatárolása

Csákvár határos Gánt, Vértesboglár, Vértesacsa, Lovasberény, Pátka és Zámoly településekkel. Része a
Vértesi Natúrparknak. A Vértes térségének 2 megyei és 17 települési önkormányzata a társadalmi
összefogásban ismerte fel a hosszútávon fenntartható, természeti és kulturális értékeken alapuló
fejlesztés lehetőségét. A településnek tehát a jövőbeni fejlesztési tervei, illetve a településképet
befolyásoló beruházásai tekintetében egyik elsődleges elem a fenntarthatóság, a helyi értékek
megőrzése, mely összhangban van jelen klímastratégia általános elvrendszerével.
Vagyongazdálkodási terv:
A 2017-2022-es időszakot lefedő terv már taglalja a nemzeti vagyon részét képező természeti
érétkeket és kilátásba helyezi az ezekkel való gazdálkodás fontosságát is:
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Nemzeti vagyon:
a) az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló dolgok,
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában lévő dolog,
c) az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában lévő pénzügyi eszközök, továbbá az államot vagy
a helyi önkormányzatot megillető társasági részesedések,
d) az államot vagy a helyi önkormányzatot megillető bármely vagyoni értékkel rendelkező jogosultság,
amelyet jogszabály vagyoni értékű jogként nevesít,
e) Magyarország határa által körbezárt terület feletti légtér,
f) az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló törvény szerinti
kibocsátási egység és légiközlekedési kibocsátási egység, valamint az ENSZ Éghajlatváltozási
Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló törvény
szerinti kiotói egység,
g) állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár,
közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében
nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdon
jogszerű létrejötte kétséget kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát
bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében
valószínűsíti,51
Emellett a vagyongazdálkodási terv részletesen bemutatja a 2016-ig nyert pályázatok tematikáját,
melyben több pontos is találkozunk fenntarthatósági célú pályázatokkal:
•
•

pl. a Zöld város
Vagy az energetikai célú korszerűsítések

Egyben kinyilatkoztatja, hogy a település a jövőben is részt kíván venni a hasonló felhívásokban, s a
vagyongazdálkodás és a jövőbeni projektek finanszírozásának jelentős része lesz továbbra is a
különféle központi és Uniós finanszírozási formák (így pl. zöld finanszírozás) felhasználása is.
Ez a szemlélet megteremti jelen klímastratégia „finanszírozás” részének kapcsolódási alapját is.

51

Vagyongazdálkodási terv 6. oldal
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4.0 Jövőkép és célrendszer: A nemzeti klímapolitikából levezethető
városvédelmi célok azonosítása
4.1 Városi klímavédelmi jövőkép
Csákvár céljainak és jövőképének meghatározásában az elsődleges feladat a KBTSZ módszertannak
való megfelelés és a korábbi években készült stratégiák céljainak továbbvitele, az egységes jövőkép és
szemlélet kialakítása volt.
Ezek alapján a települési klímastratégiában háromfázisú jövőkép kerül meghatározására. A rövid távú
jövőkép az európai uniós fejlesztési időszakhoz igazodva 2027-ig értelmezhető. A középtávú jövőkép
2040-ig kerül meghatározásra. A hosszú távú jövőkép 2050-ig jelöli ki a városi klímastratégiai irányokat.
A település jelmondata:

Csákvár lehetőségeihez mérten megőrzi természeti és épített
örökségét, megóvja lakosságát az éghajlatváltozás káros
hatásaitól, illetve csökkenti üvegházgáz kibocsájtását.
A település rövid és középtávon sikeresen alakítja ki a klímaváltozás negatív hatásai elleni
alkalmazkodás alapját képező társadalmi, gazdasági és tájvédelmi rendszereit, melyet a lakosság
szemléletformálásával és jelentős mértékű és eredményű dekarbonizációs akciókkal támogat meg. A
település hosszú távon eredményesen veszi fel a harcot klímaváltozással az alábbi területeken:
•
•
•
•

Természeti kincsének megóvásában
Korábbi stratégiai elképzeléseinek konzekvens véghezvitelében az adaptációs és mitigációs
célkitűzések megvalósításában
Mintaértékű helyi és térségi klímaprojektek kialakításában,
Vezető szerepvállalásban a megyében és a régióban az éghajlatváltozással kapcsolatos
szemléletformálási és beruházási akciók kialakításában, mintaprojektként történő
üzemeltetésében (Jövőben KEHOP és TOP, valamint egyéb zöld források rendelkezésre
állásának függvényében)

A fenti jelmondatból és jövőképből kibontva az alábbiakat vezethetjük le az egyes időtávokra:
Rövid távon elkezdődik a jó adaptációs gyakorlatok és az alkalmazkodást segítő alaprendszerek
felállítása és megismertetése az egyes érintettekkel, amennyiben szükséges, széles körű társadalmi
lefedettséget biztosítva akár ATL és BTL eszközök alkalmazásával is. Megtörténik az alapvető
sérülékenységek felmérése és a kezelésükre történő akciótervek kialakítása. (pl. ingatlankataszter
sérülékenységének felmérése, települési zöldfelület sérülékenységének felmérése, stb.)
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4.2 Dekarbonizációs és mitigációs célok
Az alábbi táblázat részletesen összefoglalja az egyes ÜHG csökkentési célokat, szakmaterületenként.

Települési
Bázisidőszak
dekarbonizációs célok és (átfogó
céloknál
részcéljaik
összesített)
t CO2
ME
A
település 8597,74
energiafelhasználásból
adódó
ÜHG
kibocsátásának
csökkentése
M-1 Lakossági energia
eredetű (villany+ gáz)
4 756,52
ÜHG
kibocsátás
csökkentése
M-2 Nagyipari szereplők
energia eredetű ÜHG
kibocsátás csökkentése 314,4

MK- Helyi közlekedési
eredetű ÜHG kibocsátás
csökkentése
M-3
Személygépjárművek
járműkm mutatójának
csökkentése
M-4 Alternatív hajtású
járművek
arányának
növelése
MH- Hulladék eredetű
ÜHG kibocsátás
M-5 Lerakott települési
hulladék csökkentése
M-6
Települési
folyékony
hulladék
csökkentése

52

13005

2030
t CO2

6448,31
2 797,96

2050
t CO2

7 803

6500 t

járműkm/nap

892,18

1168

700,80

319,06

50%

15%

50%

10%

50%

40%

50%

15%

20%

15%

35%

40%

15%

40%

49%

20%

20%

20%

n/a

1486,97

25%

4 756,52

155 t

15%

Kibocsátás
csökkentés
%-a, 2050

4298,7

282 t

15%

Kibocsátás
csökkentés
%-a, 2030

35%
2 615,7
1 820,0

255,25
704,7
67. ábra A Dekarbonizációs célok rendszere 52

KBTSZ módszertan alapján saját szerkesztés
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4.3 Adaptációs célok
4.3.1 Általános célok
Aá-1 A Csákváron várható szélsőséges időjárási eseményekkel szembeni adaptív kapacitás növelése a
háztartások, az intézmények és a gazdasági szervezetek tekintetében:
•
•
•

Viharkárok
Hőhullám
Természeti környezetet és mezőgazdaságot érintő aszály és belvízkár

Aá-2 A települési klímatudatos területgazdálkodási és építészeti megoldások számának növelése,
különös tekintettel a domborzat adottságaihoz igazodó, a helyi mikroklímának megfelelő
településtervezési eszközök és a megújuló energia későbbi minél nagyobb arányú kiaknázását lehetővé
tevő módszerekre
Aá-3. A helyi zöldterület és az erdővagyon védelmére szóló intézkedések megfogalmazása és
foganatosítása (aszállyal, erdőtűzzel és egyéb klímakockázati károkkal együtt).
Aá-4 Adaptációs együttműködés kialakítása a közeli településekkel a közös természeti értékek
hatékonyabb védelme érdekében, úgy mint pl: Gánt, Zámoly, Vértesboglár, Vértescsaba, Lovasberény
Aá-5 Felkészülés a villámárvizek okozta károk kezelésére- Hatékony csapadéktározó és elvezető
infrastruktúra kialakítása
Az adaptációs általános célok kapcsán a feladat azon alkalmazkodási kihívások azonosítása és a
kihívások jelentette helyzetekre való felkészülés, melyek a település teljes egészét, a lakóközösség és
a helyi bioszféra nagy részét érintik. Így az Aá-1-es cél lényege, hogy a 2. fejezetben azonosított, a
település szempontjából leginkább kockázatos éghajlati tényezők hatásaira felkészüljünk, úgy mint ,de
nem kizárólag a viharkárok, hőhullámok és a helyi élővilágot érintő kockázatok tekintetében.
A második célkitűzés összhangban van Csákvár területrendezési és településfejlesztési elképzeléseivel,
azonban az adaptáció tekintetében fontos, hogy a jövőbeni viharoknak ellenálló, a hőhullámok
hatásaitól a lakosságot energiahatékony módon megóvó infrastruktúrát hozzunk létre a következő 2030 évben. A hatékony és ésszerű infrastruktúra fejlesztési megoldásoknak a következő kihívásokra kell
választ adniuk:
•
•
•
•

Vízmegtartás és vízvisszatartás- nagymennyiségű esővíz tárolása ideiglenes tárolókon (aszályos
időszak idejére)
Reziliencia növelése: Ellenállás a hirtelen jött, erős széllökéseknek és a napon belüli gyors
hőingásnak
Energiahatékonyság (mitigációs vonatkozású fejlesztés) a hűtő és fűtő rendszerek lehető
legkisebb energiafogyasztású változatainak promóciója
Környezetkímélő építészeti megoldások promóciója

A cél az ingatlan vagyon fokozoatos renoválása a rendelkezésre álló források függvénpében a fent
tárgyaltak szerint.
A harmadik intézkedés a zöldterület és erdővagyon védelmét célozza meg. A lokális zöldvagyon segít
a térség mikroklímájának kiegyensúlyozásában, míg a zöld felületek a por- és zajszennyezés mellet a
települési hősziget hatás csökkentésében is szerepet játszanak. A cél a meglévő vagyon megtartása és
legalább 15%-os fejlesztése 2030-ig.
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A negyedik célkitűzés a térségi-kistérségi koordináció megteremtése. Mivel egy település felelőssége
a klíma szempontjából nemcsak a közigazgatási határig terjed, s sok esetben a tájvédelmi körzetek/
életközösségek több települést is lefednek, ezért cél egy olyan helyi együttműködést kialakítani,
melynek tagjai a közös természeti és épített vagyon megvédéséén közös koordináció mellett
fáradoznak.
Az ötödik intézkedés összefügg az elsővel, azonban hangsúlyosabban a villámárvizek okozta kockázatok
csökkentésére szolgál. Az ideiglenes víztározó kapacitások kialakítása mellett fontos egy jó és a
megnövekedett csapadék nyomán özönvízszerű csapadékmennyiséget elvezetni képes infrastruktúra
kialakítása, emellett az adaptációs fejezetben bemutatott helyi két kifolyási pont környéki
infrastruktúra és ingatlanok megerősítésére.

4.3.2 Specifikus célok:
As-1 Helyi NATURA 2000 területek és természeti értékek védelme, különös tekintettel a Vértes
Tájvédelmi körzetre, az erdőkre és a Csákvári barlangra, a tanösvényre és az Angolparkra.
As-2: Műemléki infrastruktúra felkészítése a jövőben várható negatív klímahatásokra, műemlék jellegű
épületek (Pl. kastély) védelme a vihar és csapadékkároktól
As-3: Műemlékturisztikai potenciál továbbfejlesztése, meglévő kincsek szelíd turisztikai kiaknázásával
As-4 Helyi turisztikai potenciál és gasztronómia védelme, felkészítése a 2030-2050-es időszak várható
hatásaira.
A specifikus célok egy- egy terület, vagy életközösségi csoport/ esetleg a lakosság egyes csoportjait,
vagy az ipari szegmenseket érintő specifikus hatásokra való felkészülést hivatottak támogatni. Csákvár
és környéke rengeteg természeti kinccsel rendelkezik, pl.:
•
•
•

Botanikai-geológiai Tanösvény
Vértesi Tájvédelmi Körzet
Vértesi Natúrpark

Ezen specifikus életközösségek védelme és itt megtalálható őshonos növény és állatfajok
populációjának megvédése, pontos sérülékenységük feltérképezése és az egyes természeti és
antropogén hatások kiküszöbölése az elsődleges célmeghatározás tartalma. A cél, hogy a környék
egyedülálló élővilágát megőrizzük és az adottságokhoz képest a negatív klímahatásokra ellenállóvá
tegyük 2030-ig.
Az As-2 célkitűzés a természeti értékek mintájára, a települési épített vagyon megvédését kívánja
elérni, ahogyan az a 2-es fejezetben is bemutatásra került, a település több épített értékkel is
rendelkezik, pl.:
•
•
•
•

Esterházy Kastély
Lovasfarm
Sportközpont
Gasztro létesítmények

Itt a cél az épített vagyon védelme és állagmegóvása.
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A 3. és 4. célkitűzés összefügg, egyrészt cél a szelíd turizmus, azaz a környezetet nem terhelő turisztikai
megoldások/ökoturisztikai koncepciók promóciója, másrészt a gasztronómiai örökség és
gasztroturizmus védelme és a környezetkímélő értéklánc felépítése (környezetbarát szállások,
fenntartható forrásból származó élelmiszerek és alapanyagok, stb..)

4.4 Szemléletformálási célok:
A szemléletformálási célok lényege, hogy a fő érintetteket elérve segítsenek megalapozni az
adaptációs és mitigációs célok megvalósulását, általános és specifikus ismereteket nyújtsanak ,
valamint szemléletformálási akciók eredményeként a klímatudatosságot és energiahatékony életmód
elterjedését fokozzák az érintettek körében.
Az általános SZá-1 célkitűzés: A Város lakói, a Csákváron működő intézmények és cégek ismerik és a
gyakorlatban használják az energiatudatos üzemeltetés leghatékonyabb eljárásait; felismerték a
klímaalkalmazkodás fontosságát és a mindennapokban is megvalósítják az éghajlatváltozás negatív
hatásait ellensúlyozó lépéseket. Ennek részeként specifikus cél:
•

SZá-1a: A megújuló energiák használatának ösztönzése és megismertetése
különös tekintettel a Tatán releváns és legjobb hatékonysággal alkalmazható
megoldásokra; így pl. hőszivattyús megoldásoknak és a biomassza alapú
rendszereknek az alkalmazására.

SZá-2 célkitűzés A lakosság tájékozottságának növelése a hőségriadók és a további, jövőben várható,
emberi egészséget és biztonságot veszélyeztető negatív éghajlati hatások kapcsán
•
•

SZá2a: Energiatakarékos életmód és lehetőségek, alternatív közlekedési formák
megismertetése a lakossággal.
SZá2b alapvető fenntarthatósági ismeretek elterjesztése a lakosság körében

További helyi specifikus célok:
Az egyes célcsoportokat célzó intézkedések a következők:
SZs3- A fenntarthatóság és klíma ismeretek megjelenítése a helyi oktatásban:
Az intézkedés célja, hogy óvodás kortól fiatal felnőtt korig minden helyi fiatal oktatásába beépüljön
(vagy a NAT-on keresztül, vagy iskolán kívüli szervezett tevékenységek keretében) a klímatudatosság
és a fenntarhtató életmód kérdésköre, ezen felül pedig a helyi pedagógiai intézmények támogassák az
egyes adaptációs és mitigációs célok megvalósulását.
SZs4- Fő érintetti célcsoportok aktivizálása helyi kampányokkal:
Az intézkedés célja, hogy a településen érintett vállalkozókat, közszféra szereplőket lakosságot elérjük,
s különféle szemléletformáló kampányokkal támogassuk az energiahatékony beruházási formák
(napelemes támogatások, vagy szelektív hulladékgyűjtés) minél szélesebb körű elterjedését.
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4.5 Célrendszeri ábra:

Csákvár lehetőségeihez mérten megőrzi természeti és épített
örökségét, megóvja lakosságát az éghajlatváltozás káros
hatásaitól, illetve csökkenti üvegházgáz kibocsájtását.

Mitigációs célok

ME A település
energiafelhasználásból
adódó ÜHG kibocsátásának
csökkentése

MK- Közlekedési eredetű
ÜHG kibocsátás
csökkentése

Adaptációs célok

Aá1- Adaptív kapacitások
növelése

Aá2- Területgazdálkodás és
építészet
(alapifnrastruktúra is)

Specifikus
szemléletformálási célok

Energiahatékoynság

A lakosság
tájékozottságának
növelése

Aá3 Zöldterület és
erdővagyon

MH- Hulladék eredetű
ÜHG kibocsátás

Aá4 Helyi együttműködés

Aá5 Villámárvizek

As1- Élőhelyek- NATURA
2000

As2- Műemlékek

As3- Szelíd Turizmus

As4- Gasztro turizmus

A fenntarthatóság és klíma
ismeretek megjelenítése a
helyi oktatásban:

Fő érintetti célcsoportok
aktivizálása helyi
kampányokkal:
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5.0 Klímastratégia intézkedések- beavatkozási lehetőségek azonosítása
5.1 Mitigációs intézkedések
Mitigáció témájában Csákvár Város önkormányzata a következő finanszírozási időszakban több
intézkedést is be kíván vezetni, ezek jelentős része a közszolgáltatási infrastruktúrát és az
önkormányzati ingatlanokat is érinti. Természetesen minden esetben az intézkedések megvalósítása
nagyban függ a 2021-27-es időszakban rendelkezésre álló források mennyiségétől és minőségétől

Lakossági és
támogatása

ipari

energetikai

fejlesztések M1

Az intézkedés Csákvár lakossági épületeinek energetikai korszerűsítésének támogatását
(hőszigetelését, nyílászáró cseréjét, gépészeti korszerűsítését), megújulóenergia-felhasználásuk
bővítését foglalja magában, az elmúlt években elvégzett ilyen jellegű önkormányzati beruházások
tapasztalataira építve. A fejlesztések keretét nagyban befolyásolja a 2021-27-es finanszírozási
források rendelkezésre állása, így jelen stratégia megalkotásakor előirányzott keretösszegek
jelentősen módosulhatnak.
Az intézkedésben tervezett akciók:
•

•

Primerenergia felhasználás csökkentését célzó intézkedések bevezetése (földgáz,
villamosenergia felhasználás csökkentése dolgozói szemléletformálással, időkapcsolós
fűtési és világítási rendszerek telepítésével, stb.)
Kibocsátás csökkentését célzó energiahatékonysági
beruházások megvalósításának
ösztönzése az iparban

Kapcsolódás
települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

a Mitigációs
kódja

célkitűzés Adaptációs
Szemléletformálási
célkitűzés kódja Aá5 célkitűzés kódja szá1

M1

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Fenntartó intézmények

Célcsoport

Fenntartó intézmények, annak munkatársai,
lakosság

Finanszírozási igény

3+ Mrd Ft

Lehetséges forrás

KEHOP, egyéb nemzetközi, uniós és hazai
pályázati források
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Önkormányzati
megvalósítása

energetikai

fejlesztések M2

Az intézkedésben a Csákvár által kijelölt szakértők javaslatai alapján az alábbi, az önkormányzati
infrastruktúrát érintő beruházásokat kívánjuk megvalósítani:
•
•

Önkormányzati épületek hőszigetelésének javítása
Önkormányzati épületek megújuló energia termelő kapacitásának növelése legalább 30%-al
- napelem, napkollektor, hőszivattyú, stb.

Kapcsolódás
települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

a Mitigációs
kódja

célkitűzés Adaptációs
Szemléletformálási
célkitűzés kódja Aá5 célkitűzés kódja szá1

M1

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Fenntartó intézmények

Célcsoport

Fenntartó intézmények, annak munkatársai,
lakosság

Finanszírozási igény

1,15+ Mrd Ft,

Lehetséges forrás

KEHOP, egyéb nemzetközi, uniós és hazai
pályázati források

Központi Szolgáltató épületek energetikai célú M3
fejlesztése energetikai fejlesztések megvalósítása
Egyéb önkormányzati fenntartású szolgáltató épületek (pl. óvoda, posta, orvosi rendelő,
önkormányzati kft ingatlanai) megújuló energetikai fejlesztése és energiafogyasztásának
csökkentése energetikai beruházásokkal, rendelkezésre álló hazai zöld források függvényében
Kapcsolódás
települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

a Mitigációs
kódja

célkitűzés Adaptációs
Szemléletformálási
célkitűzés kódja Aá5 célkitűzés kódja szá1

M1

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Fenntartó intézmények

Célcsoport

Fenntartó intézmények, annak munkatársai,
lakosság

Finanszírozási igény

1,15+ Mrd Ft,
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Lehetséges forrás

KEHOP, egyéb nemzetközi, uniós és hazai
pályázati források

Barnamezős területek rekultivációja és szolgáltató M4
szektor fejlesztése

•
•
•

Használatból kivont régi ingatlanok bontása, területek kármentesítése, új
,energiahatékonyabb épület építésével a terület újbóli bérbeadása
Kibocsátás csökkentését célzó energiahatékonysági
beruházások megvalósításának
ösztönzése (szolgáltaót szektor)
(Szemléletformálás, tájékoztató kiadása új, a szolgáltatókat érintő pályázati lehetőségek
létrejötte esetén)

Kapcsolódás
települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

a Mitigációs
kódja
M2

célkitűzés Adaptációs
célkitűzés
Mindegyik

Szemléletformálási
kódja célkitűzés kódja szá1

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Fenntartó intézmények

Célcsoport

Fenntartó intézmények, annak munkatársai,
lakosság

Finanszírozási igény

400 ++ MFt,

Lehetséges forrás

KEHOP, egyéb nemzetközi, uniós és hazai
pályázati források

Izzócsere program megvalósítása

M5

•
•

Közvilágítás LED izzócsere program
Díszkivilágítás LED izzócsere program

•

Mozgásérzékelős parkolóvilágítás telepítése önkormányzati intézmények, épületek előtt

Kapcsolódás
települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

a Mitigációs
kódja
M1

célkitűzés Adaptációs
célkitűzés
Mindegyik

Szemléletformálási
kódja célkitűzés kódja szá1

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Fenntartó intézmények
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Célcsoport

Fenntartó intézmények, annak munkatársai,
lakosság

Finanszírozási igény

315 MFt,

Lehetséges forrás

KEHOP, egyéb nemzetközi, uniós és hazai
pályázati források

Közlekedési fejlesztések

M6

A komplex közlekedésfejlesztési program célja egy helyi szinten alacsony környezetterheléssel járó,
a megye forgalmi vérkeringésébe jól integrált komplex közlekedési rendszer kialakítása, mely
elősegíti az erőforrások megtakarítását, és az alacsony szén-dioxid kibocsájtású közlekedési formák
elterjesztését. Az egyes tervezett intézkedési elemek a következők:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forgalomcsillapító övezetek és kerékpáros közlekedés fejlesztés e a településen
(Gyalogos zónák¸ kerékpárutak létrehozása)
Tömegközlekedési kapcsolatok javítása
(nagyobb lakosságszámú településeken értelmezett)
Alternatív hajtású járművek elterjedésének támogatása
(Töltőpontok telepítése, töltési szolgáltatás indítása, szemléletformálás)
Alternatív hajtású járművek elterjedésének támogatása
(Önkormányzati gépjárműflotta cseréje elektromos vagy hibrid járművekre)
Kerékpár utak hálózati szemléletű fejlesztése

•

Úthálózat korszerűsítése

Kapcsolódás
települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

a Mitigációs
kódja
M3

célkitűzés Adaptációs
célkitűzés
Mindegyik

Szemléletformálási
kódja célkitűzés kódja szá1

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Fenntartó intézmények

Célcsoport

Fenntartó intézmények, annak munkatársai,
lakosság

Finanszírozási igény

1,715 Mrd Ft,

Lehetséges forrás

KEHOP, egyéb nemzetközi, uniós és hazai
pályázati források
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Biomassza alapú energia termelés meghonosítása a M7
településen
Előremutató kezdeményezés a biomassza közepes léptékű, közösségi fűtőműben való felhasználása.
Előnyei a következők:

•
•
•
•
•
•

Gazdaságos méretarány
Megújuló energiaforrás
Ideális tüzelőanyag beszállítási körzet nagyság (max. 50 km)
Munkahelyteremtés
Civil közreműködés
Korszerű távfűtés, stb.

Ennek eredményeképpen Csákvár település elkötelezett a fenntartható-felelős forrásból származó
biomassza alapú hőtermelés meghonosítása mellett.
Kapcsolódás
települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

a Mitigációs
kódja
M1

célkitűzés Adaptációs
célkitűzés
Mindegyik

Szemléletformálási
kódja célkitűzés kódja szá1

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Fenntartó intézmények

Célcsoport

Fenntartó intézmények, annak munkatársai,
lakosság

Finanszírozási igény

1 Mrd Ft,

Lehetséges forrás

KEHOP, egyéb nemzetközi, uniós és hazai
pályázati források
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5.2 Adaptációs intézkedések
Fenntartható vízgazdálkodás megteremtése

A1

Ahogyan az a korábbi klímastratégiák érétkeléséből is kiderült az egyik legnagyobb rövid és
középtávon is nagy hatást kifejtő kihívás a vízgazdálkodás kérdése. A jövőben várható
aszályhelyzetekre, ivóvízhiányra és talajvízszintcsökkenésre felkészülve a település kialakítja
fenntartható vízgazdálkodási tervét, melynek köszönhetően a csapadékmentes hónapokban az
ivóvíz és öntözővíz szükséget biztosan fedezhető, úgy, hogy öntözési célokra a lehető legkevesebb
ivóvizet kelljen elhasználni (helyi esővízgyűjtők, dedikált öntözővíz tározók, záportározók létesítése,
ivóvízvédelmi és takarékossági programok végrehajtása)
Ehhez kapcsolódnak az alábbi infrastruktúrát érintő beruházások is:
•
•
•
•

Szennyvíz elvezető rendszer/hálózat fejlesztése (gyökérmezős szikkasztás, tisztítóközpontos
rendszer, háztáji egyedi víztisztítók telepítése, stb.)
Esővíz elvezető rendszer/hálózat fejlesztése
Felszíni vízelvezető rendszerek fejlesztése, víz visszatartás, hasznosítás Esővíz elvezető
rendszer/hálózat fejlesztése
Települési esővíz vagy öntözővíz tározó rendszer kiépítése

Kapcsolódás
települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

a Mitigációs célkitűzés kódja

Adaptációs
célkitűzés kódja

Szemléletformálási
célkitűzés kódja SZá1

A1-Aá4

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Fenntartó intézmények

Célcsoport

Fenntartó
intézmények,
munkatársai, lakosság

Finanszírozási igény

7,5 Mrd Ft

Lehetséges forrás

KEHOP, TOP, egyéb nemzetközi, uniós és
hazai pályázati források

annak

Komplex tervek kidolgozása a szélsőséges időjárási és A2
egyéb adaptációs helyzetek kezelésére
A különböző klímamodellek eredményei sok tekintetben eltérő éghajlati viszonyokat
prognosztizálnak a következő évtizedekre, kivétel nélkül egyeznek azonban abban, hogy az éghajlati
szélsőségek, köztük különösen a nyári hőhullámok gyakorisága és intenzitása emelkedni fog az
évszázad közepén és második felében.

Az intézkedés célja, hogy a település meghatározó dokumentumaiban a korábban meghatározott
klímakockázati tényezők megjelenjenek s a további értékelések elvégzése után a településen a
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valóban jelentős kockázatokat magukban rejtő adaptációs kihívásokra specifikusan külön-külön
akcióterv és intézkedési csomag készüljön, így kiemelten:
•
•
•
•

Hőhullámok hatásai
Csapadékesemények és az azokhoz fűződő villámárvizek, vízbetörések -ezekhez fűződő
infrastruktúrafejlesztés
Viharesemények
Aszály

Kapcsolódás
települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

a Mitigációs célkitűzés kódja

Adaptációs
célkitűzés kódja

Szemléletformálási
célkitűzés kódja SZá2

As2, Aá4, Aá2

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Fenntartó intézmények

Célcsoport

Fenntartó
intézmények,
munkatársai, lakosság

Finanszírozási igény

1 millió Ft

Lehetséges forrás

KEHOP, TOP, egyéb nemzetközi, uniós és
hazai pályázati források

Partnerség kialakítása

A3

annak

Kapcsolatépítés, gyakorlatok megosztása más elkötelezett településekkel
. Mivel egy település felelőssége a klíma szempontjából nemcsak a közigazgatási határig terjed, s sok
esetben a tájvédelmi körzetek/ életközösségek több települést is lefednek, ezért cél egy olyan helyi
együttműködést kialakítani, melynek tagjai a közös természeti és épített vagyon megvédéséén közös
koordináció mellett fáradoznak.
Kapcsolódás
települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

a Mitigációs célkitűzés kódja
-

Adaptációs
célkitűzés kódja
Aá4,

Szemléletformálási
célkitűzés
kódja
midnegyik

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Fenntartó intézmények

Célcsoport

Fenntartó
intézmények,
munkatársai, lakosság

Finanszírozási igény

10 millió Ft

annak
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Lehetséges forrás

KEHOP, TOP, egyéb nemzetközi, uniós és
hazai pályázati források

Zöldfelületek fejlesztése

A4

Fa ültetés CO2 megkötése és árnyékolás érdekében, illetve részvétel a Zöld város programokban
(TOP és KEHOP kiírások)

Kapcsolódás
települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

a Mitigációs célkitűzés kódja
-

Adaptációs
célkitűzés kódja
Aá3

Szemléletformálási
célkitűzés
kódja
midnegyik

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Fenntartó intézmények

Célcsoport

Fenntartó
intézmények,
munkatársai, lakosság

Finanszírozási igény

10 millió Ft

Lehetséges forrás

KEHOP, TOP, egyéb nemzetközi, uniós és
hazai pályázati források

annak

Erdészeti beavatkozás- helyi erdővagyon védelme az A5
erdőtüzekkel és az éghajlatváltozás káros hatásaival
szemben
Az adaptációs fejezetben bemutatott kihívások kezelésére a helyi erdészetek bevonásával komplex
erdőtelepítési és fafiatalítási programot kell foganatosítani
•
•
•

Helyi erdészetek és magán gazdák bevonása és a tájékoztatása a jövőbeni klímakihívásokkal
kapcsolatban
Hatékony fatelepítési program kidolgozása
A lehetőségekhez mérten az elegyesség növelése

A cél, hogy a termőterületi adottságoknak megfelelő, ám kellően változatos és erdőtűzhatároló
sávok integrációjával megoldott fejlesztéseket végezzünk a helyi erdővagyonon. (Célszerű az
erdőtűzhatárolás természetes módjait- pl magasabb nedvességtartalmú zöld növényzónák/
földhányás jellegű határolók, stb. telepítése)
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Kapcsolódás
települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

a Mitigációs célkitűzés kódja
-

Adaptációs
célkitűzés kódja
Aá3

Szemléletformálási
célkitűzés
kódja
midnegyik

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Fenntartó intézmények

Célcsoport

Fenntartó
intézmények,
munkatársai, lakosság

Finanszírozási igény

150- 200 millió Ft/telepítési fázis

Lehetséges forrás

KEHOP, TOP, egyéb nemzetközi, uniós és
hazai pályázati források

annak

Villámárvíz és belvíz problémák kezelése- soft - A6
tervezéstámogatási- jogszabályalkotási eazközök
eszközök

•

•

•

•

•

Az új kiszolgáló infrastruktúra és épületek létesítésekor az éghajlatváltozás okozta új
követelményeket teljes körűen figyelembe kell venni, komplex éghajlati hatáselemzést
kell végezni, és ki kell dolgozni az éghajlat megváltozásával is számoló fenntartást,
üzemeltetést is.
Teljeskörűen felül kell vizsgálni az építési előírásokat, szabványokat az
éghajlatváltozással együtt járó hatásoknak megfelelően (árvíz és földcsuszamlás
veszélye, tartószerkezeti állékonyság, épülethatároló szigetelések, anyagfáradás). A
szél- és hóterhelések vonatkozásában (különösen a homlokzati és tetőszerkezeti
rögzítések esetében) a változó szélsőségekhez igazodó szabványok, építőanyagok és
építési technikák kialakítása szükséges. A belterületi csapadékvíz-elvezető rendszereket
a megváltozott csapadékviszonyokra kell méretezni. Nem lehet múltbeli környezeti
értékekre tervezni!
Az új épületek tervezésénél ösztönözni kell a napkollektorok, napelemek beszerelését,
az alacsony energiafogyasztású (ún. passzív-) házak elterjesztését, a zöldtetők és a
hőszivattyúk alkalmazását. Az épületen belüli víz- és szennyvízhálózat tervezésekor
előtérbe kell helyezni a használt vizek újrahasznosítását (pl. a fürdőszoba használt
vizének alkalmazása WC-öblítésre).
Klímatudatos és klímabiztos telepítés (épülettájolás, uralkodó szélviszonyok stb.)
módszereit ki kell dolgozni és meg kell ismertetni a rendezési terveket, épületterveket
készítő szakemberekkel, építészekkel, építőanyag-gyártókkal és -forgalmazókkal.
Az előre gyártott elemekből történő építés mérsékli az építési területeken jelentkező
klimatikus kockázatokat. A külső munkálatok szervezése során figyelembe kell venni,
hogy a kedvezőtlen időjárási körülmények korlátozhatják az építést.
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•

•

Az ingatlanfejlesztéseknél törekedni kell a városi parkok, zöldfelületek bővítésére,
melyek megfelelő mozaikos kialakítása mérsékelheti a városi hőszigethatást. Az
irodaházak, lakóparkok, bevásárlóközpontok tervezésénél előtérbe kell helyezni a
zöldtetők, „zöld balkonok", illetve a passzívház-technológia alkalmazását.
Az urbanizációs folyamatok okozta pozitív visszacsatolási mechanizmust csak a
klímabarát és a klímaváltozáshoz alkalmazkodó területfejlesztéssel lehet kotnrollálni”

Kapcsolódás
települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

a Mitigációs célkitűzés kódja
-

Adaptációs
célkitűzés kódja
Aá5

Szemléletformálási
célkitűzés
kódja
midnegyik

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Fenntartó intézmények

Célcsoport

Fenntartó
intézmények,
munkatársai, lakosság

Finanszírozási igény

50 M ft

Lehetséges forrás

KEHOP, TOP, egyéb nemzetközi, uniós és
hazai pályázati források

Villámárvíz és belvíz problémák kezelése- hard
(beruházási) eszközök

A7

annak

Támogatva a jogszabályalkotásban megfogalmazott eszközöket, a jövőben új a várható villámárvíz
terhelést elviselni képes zöld és szürke elemekből (természetes és technikai- kubatúra alapú)
felépülő vízelvezető és vízvisszatartó rendszert kell kialakítani a városban, kiegészítve ezt a kifolyási
pontokon található infrastruktúra megerősítésével és az ingatlanok belvíz és villámárvíz biztossá
tételével (felázások csökkentése, stb.)

Kapcsolódás
települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

a Mitigációs célkitűzés kódja
-

Adaptációs
célkitűzés kódja
Aá5

Szemléletformálási
célkitűzés
kódja
midnegyik

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Fenntartó intézmények

Célcsoport

Fenntartó
intézmények,
munkatársai, lakosság

annak
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Finanszírozási igény

1 Mrd+ Ft

Lehetséges forrás

KEHOP, TOP, egyéb nemzetközi, uniós és
hazai pályázati források

5.3 Szemléletformálási intézkedések
Az egyes szemléletformálási intézkedések célja horizontálisan támogatni a mitigációs és adaptációs
intézkedéseket, így mindegyik esetében elmondható, hogy a hatásuk a szemléletformálási célokon túl
a realizálható, mérhető kibocsátási és adaptációs eredmények elérésében is meg kell jelenjen.
Energiatudatosság
ösztönzése
és
energetikai SZ-1
szemléletformálás
A mitigációs célokat horizontálisan támogató csomagban az alábbi intézkedéseket tervezzük
megvalósítani:
•

•
•
•
•

Kibocsátás csökkentését célzó energiahatékonysági beruházások megvalósításának
ösztönzése (szolgáltaót szektor) (Szemléletformálás, tájékoztató kiadása új, a szolgáltatókat
érintő pályázati lehetőségek létrejötte esetén)
Beruházás támogatás (Amennyiben indul lakossági energiahatékonysági beruházásokat
támogató program)
Energetikai tájékoztató készítése a különböző energiaforrások felhasználásáról
Energiatudatosság ösztönzése a lakosság körében (Szemléletformáló kampányok, pl. TOP,
KEHOP forrásból)
Megújuló Energia felhasználásának ösztönzése

Kapcsolódás
települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

a Mitigációs célkitűzés kódja
M1

Adaptációs
célkitűzés kódja

Szemléletformálási
célkitűzés kódja SZá1

A1-Aá4

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Fenntartó intézmények

Célcsoport

Fenntartó
intézmények,
munkatársai, lakosság

Finanszírozási igény

n/a

Lehetséges forrás

KEHOP, TOP, egyéb nemzetközi, uniós és
hazai pályázati források

Szemléletformálási

és

tájékoztató

annak

kampány SZ-2

megvalósítás
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Az egyes szemléletformálási alcélokkal összhangban javasolt egy ismerettrejesztő kampány indítása,
melyben a céloknak megfelelően kiadványokon, versenyeken, online ismertetőkön keresztül a cél: :
•
•

Energiatakarékos életmód és lehetőségek, alternatív közlekedési formák megismertetése a
lakossággal.
alapvető fenntarthatósági ismeretek elterjesztése a lakosság körében

Energiatakarékossági és energiahatékonysági kampány szervezése, széles körű eléréssel a lakosság
számára, ATL és BTL fórumkon, megyei online és offline megjelenésben egyaránt
Kapcsolódás
települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

a Mitigációs célkitűzés kódja
Mindegyik

Adaptációs
célkitűzés kódja

Szemléletformálási
célkitűzés kódja SZá2

A1-Aá4

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Fenntartó intézmények

Célcsoport

Fenntartó
intézmények,
munkatársai, lakosság

Finanszírozási igény

5+ M ft

Lehetséges forrás

KEHOP, TOP, egyéb nemzetközi, uniós és
hazai pályázati források

annak

A fenntarthatóság és klíma ismeretek megjelenítése a SZ-3
helyi oktatásban:

Az intézkedés célja, hogy óvodás kortól fiatal felnőtt korig minden helyi fiatal oktatásába beépüljön
(vagy a NAT-on keresztül, vagy iskolán kívüli szervezett tevékenységek keretében) a klímatudatosság
és a fenntarhtató életmód kérdésköre, ezen felül pedig a helyi pedagógiai intézmények támogassák
az egyes adaptációs és mitigációs célok megvalósulását, így javasolt a helyi oktatási intézméynek és
óvodák részvétele.
•
•
•
•

A zöld óvodák programban
Fenntarthatósági témahét tematikus oktatási eseményen
Közösségszervező és közösségalkotó kampányokon (pl. TeSzedd)
Egyéb tematikus fenntarthatósági/környezetvédelmi/klíma központú eseményen és
versenyen

Kapcsolódás
települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

a Mitigációs célkitűzés kódja
M1

Adaptációs
célkitűzés kódja

Szemléletformálási
célkitűzés kódja SZá3

A1-Aá4

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Fenntartó intézmények
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Célcsoport

Fenntartó
intézmények,
munkatársai, lakosság

Finanszírozási igény

n/a

Lehetséges forrás

KEHOP, TOP, egyéb nemzetközi, uniós és
hazai pályázati források

Fő érintetti
kampányokkal:

célcsoportok

aktivizálása

annak

helyi SZ-4

Horizontális, támogató aktivitás, mely során a helyi fő érintetteket, úgymint:
•
•
•
•
•

vállalkozások
lakosság
oktatás
intézmények dolgozói
önkormányzati alkalmazottak

javasolt bevonni tematikus ismeretadással és információkkal.
Pl. tudásbázis létrehozása és folyamatos tájékoztatási tevékenység indítása (honlap portál; jó
gyakorlatok összegyűjtése és különböző fórumokon való terjesztése, továbbadása; tájékoztató
anyagok, szórólapok, ismeretterjesztő anyagok készítése és terjesztése, kommunikációs
tevékenységek ellátása) a mitigáció és alkalmazkodás aktuális települési feladatairól és jó
gyakorlatairól, illetve az országos és megyei trendek várható változásáról (pl. negatív időjárási
események várható sűrűsödése egy adott időszakban)

Ezen felül az adaptációs akcióknál kifejtett cselekvés (helyi partnerség létrehozása) kommunikációs
támogatását is ezen a ponton javasoljuk megvalósítani.
Kapcsolódás
települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

a Mitigációs célkitűzés kódja
M1

Adaptációs
célkitűzés kódja

Szemléletformálási
célkitűzés kódja SZá4

A1-Aá4

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Fenntartó intézmények

Célcsoport

Fenntartó
intézmények,
munkatársai, lakosság

Finanszírozási igény

8 + M Ft

Lehetséges forrás

KEHOP, TOP, egyéb nemzetközi, uniós és
hazai pályázati források

annak
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6.2 Finanszírozás
6.2.1 Hazai finanszírozási lehetőségek
A KBTSZ módszertan alapján:
A városi klímastratégiák tervezése során a finanszírozási háttér konkretizálása a végrehajtási
keretrendszer részeként alapvető elem. Ennek része egyrészt a városok számára a fejlesztésekre
elérhető európai uniós, egyéb nemzetközi és hazai források számbavétele, valamint a stratégia
céljainak megvalósítását célzó tervezett projektek költségeinek becslése.
A pénzügyi tervezés során az első lépés a források feltárása és beazonosítása. A klímavédelmi
fejlesztések támogatása Magyarországon alapvetően két forrásból eredeztethető. Egyrészt a 20142020-as hazai operatív programokon keresztül jut forrás a közösségi és vállalkozói fejlesztések
támogatására, másrészt a nemzetközi kvótaértékesítésből származó bevételeken keresztül valósul
meg energiahatékonysági és épületenergetikai beruházás-ösztönzés. Az elérhető források köre a
következő :
•
•

Hazai Operatív programok
Közvetlen brüsszeli támogatások

A hazai Operatív Programok utódprogramjai egyelőre a 2020-as és 2021-27-es finanszírozási időszakok
közötti átállások miatt nehezen becsülhetők, de feltételezve a stratégia megírásakor érvényes fő
álláspontot, a következőket feltételezhetjük:
A Területi Operatív Program (TOP) folytatódik, várhatóan a megyei önkormányzatok irányítása mellett
a forráselosztásban helyett kapnak az eddig is TOP-ból finanszírozott s a jelen stratégia keretei között
energiafelhasználást (ezáltal ÜHG emissziót) csökkentő beruházások is.
A klímastratégia egyes beavatkozási területeinek potenciális finanszírozását asz alábbi táblázatban
igyekeztünk összefoglalni:
Beavatkozás neve

Hazai
finanszírozási
lehetőségek
Lakossági és ipari energetikai TOP – Önkormáynzati szinten
fejlesztések támogatása
GINOP 1 és GINOP 4 egyéni
stakeholderek szintjén
GZR és ZBR – Innovatív
megoldások
alkalmazása
esetén
Önkormányzati
energetikai TOP 2-es prioritás
fejlesztések megvalósítása
Fenntartható vízgazdálkodás KEOP 2-es prioritás
megteremtése
Komplex tervek kidolgozása a TOP- Zöld városok koncepció
szélsőséges időjárási és egyéb
adaptációs
helyzetek
kezelésére

EU központi finanszírozási
lehetőségek
EBRD és ELENA források

EBRD és ELENA források
European Green Deal K+F
felhívásai 2021-től
European Green Deal -Societal
Challenges felhívások
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Energiatudatosság ösztönzése KEHOP 1-es prioritás felhívásai
és
energetikai TOP Zöld Városok Program
szemléletformálás

European
Társadalmi
felhívások

Green
DealÖsszefogás

Mitigációs célok- önkormányzati ingatlanok esetében az alábbi hazai felhívások jövőbeni utód
projektjei jelenthetnek jó finanszírozási alternatívát
TOP 3. és 6. Prioritás vonatkozó felhívásai:
Az intézkedés átfogó célja a felhívásokban meghatározott önkormányzati intézmények hatékonyabb
energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül alcélként
jelenik meg:
•
•
•

Többségi önkormányzati és/vagy Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok)
tulajdonában lévő épületek illetve infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó
felújítása és fejlesztése, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból
származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják;
a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata, mivel az elmarad az EU átlagtól,
ugyanakkor Magyarország ilyen jellegű potenciálja több területen is kimagasló. Ezért további
cél a projektek keretein belül a megújuló energiaforrások elérhetőbbé tétele, használatának
ösztönzése, népszerűsítése.

Városrehabilitáció:
Top 2-es és 4-es prioritások
A Zöld Városok program elsősorban olyan infrastruktúra-fejlesztéseket támogat, amelyek javítják a
települések általános környezeti állapotát, segítik a település fenntartható fejlődési pályára állítását, a
beruházások során olyan technológiák, módszerek kerülnek alkalmazásra, amelyek környezet- és
természetvédő módon biztosítják a megépített infrastruktúra és a település működését, elősegítik a
fenntartható fejlődést, a település hatályos Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált
Településfejlesztési Stratégiájának megfelelően, továbbá hozzájárulnak a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) gazdaságfejlesztési céljaihoz, ezzel pedig a települések
lakosságának megtartásához.
Bár a 4-es prioritás feléhívásai sok esetben a szegregáció elleni küzdelmet, a leromlott városrészek
felzárkóztatását szolgálják, a társadalmi alkalmazkodóképesség szempontjából így az egyik
legveszélyeztettebb és a hatásoknak leginkább kitett réteg helyzete javítható (pl viharokkal szemben)
is.
A beavatkozások alapját az érintett városrészek lakófunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak
bővítése, fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása képezi. Integrált szociális
jellegű rehabilitációt azokban a városrészekben kell megvalósítani, ahol a kedvezőtlen demográfiai
helyzet, az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküliség magas szintje, az alacsony társadalmi
státusz és az erősen leromlott környezet ezt indokolja.
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Azon települések esetében, amelyek területén szegregációval veszélyeztetett és szegregált terület is
található, először a szegregált terület/területek rehabilitációját szükséges biztosítani. Ezt követően
(speciális esetben azzal párhuzamosan) valósulhat meg a szegregációval veszélyeztetett
területek rehabilitációja.
Az infrastrukturális beavatkozásokat a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási,
foglalkoztatási, egészségügyi, közösségfejlesztési, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok
egészítik ki, amelyeket pl. a TOP-5.2.1 intézkedés (ESZA) finanszíroz
Átfogó horizontális célok és környezeti alkalmazkodóképesség javításának támogatásában a KEHOP
felhívásai jelenthetnek megfelelő finanszírozási lehetőséget:
„Hazánk globális és európai léptékben is különösen sérülékeny területnek számít az éghajlatváltozás
várható hatásait tekintve, ugyanakkor a klímaváltozás hatásaival szembeni sérülékenység
Magyarországon belül is igen nagy területi különbséget mutat. Míg a klímaváltozás mérséklése globális
összefogással érhető el, addig a kedvezőtlen hatásokra való felkészülés – a hatások jellegének és
mértékének nagymértékű területi differenciáltsága eredményeképpen – minél alacsonyabb területi
szinten valósítható meg a leghatékonyabban. Kiemelten fontos ezért a helyi és a vonzáskörzeten
alapuló térségi szintű klímastratégiák kidolgozása, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és
üvegházhatású gázkibocsátás-csökkentést elősegítő helyi kapacitások megerősítése.
További jelentős probléma, hogy a lakosság klímatudatossága, valamint az éghajlatváltozás helyi
hatásairól való ismerete alacsony szintű. A 15 éves és idősebb magyar lakosság körében végzett
reprezentatív felmérés (Cognative kutatás, 2009) kimutatta, hogy ugyan egyre többen tudnak a sarki
és magashegységi jég és hó megolvadásának jelenségéről, az éghajlatváltozás hazánkat érintőhatásait
– például elsivatagosodást és tartós szárazságot – jóval kevesebben ismerik. Ezért kiemelten fontos
feladat a klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálás erősítése.”53

6.2.2 Nemzetközi finanszírozási lehetőségek:
2021-től jelentősen átalakul az EU fenntarthatósági és klíma jellegű felhívásainak rendszere, s egy
egységes több ezer milliárd eurót megmozgató támogatási rendszer, az úgynevezett green deal jön
létre, melynek első pilot felhívásai a klímastratégia készítésekor már elérhetők.
Az éghajlatváltozás elleni küzdelem jegyében az EU ambiciózus szakpolitikákat foganatosít az Unión
belül, és szorosan együttműködik nemzetközi partnereivel.
Az éghajlat-politika képezi az európai zöld megállapodás központi elemét is – a megállapodás egy olyan
ambiciózus intézkedéscsomag, amely többek között az üvegházhatásúgáz-kibocsátás nagy mértékű
csökkentésére, az élvonalbeli kutatásba és innovációba való beruházásra és Európa természetes
környezetének megőrzésére terjed ki.
A zöld megállapodás (Green Deal) első éghajlat-politikai kezdeményezései közé tartoznak a
következők:
•
•

53

az európai klímarendelet, amely uniós jogszabályi szintre emeli a 2050-ig tartó időszakra
vonatkozó klímasemlegességi célkitűzést;
az európai éghajlati paktum, amely bevonja a polgárokat és a társadalom valamennyi részét az
éghajlat-politikai intézkedésekbe;

Részlet a KEHOP 1.2.1 felhívásából
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•
•

a 2030-ra vonatkozó éghajlat-politikai célterv, melynek értelmében az EU 2030-ig legalább
55%-kal fogja csökkenteni üvegházhatásúgáz-kibocsátását.
Emellett a Bizottság 2021 júniusáig felül fogja vizsgálni az összes vonatkozó szakpolitikai
eszközt, és szükség esetén javaslatot tesz azok módosítására annak érdekében, hogy az
üvegházhatásúgáz-kibocsátás további csökkentése megvalósítható legyen.

2021 elején a Bizottság új, ambiciózusabb uniós stratégiát fogad el az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodásról annak érdekében, hogy megerősítse az éghajlatváltozás hatásaival szembeni
rezilienciára, a rezilienciaépítésre, a megelőzésre és felkészültségre irányuló erőfeszítéseket, és
biztosítsa, hogy a vállalkozások, az önkormányzatok és a polgárok egyaránt az éghajlatvédelmi
szempontok szerint járjanak el. A stratégia kialakítása során a Bizottság figyelembe fogja venni a
témában indított nyilvános konzultáció eredményét.

108

7.0 A megvalósítás intézményi és pénzügyi feltételei
7.1 Intézményrendszer és partnerségi terv
A Klímastratégia céljainak és tervezett akcióinak végrehajtásához a KBTSZ módszertana alapján a
településen élő összes jelentős stakeholder csoportot javasolt megszólítani és bevonni a közös
munkába.
Egy projekt sikerét befolyásolják a tevékenységében érintett személyek, kisebb-nagyobb csoportok és
más szervezetek, akiknek (amelyeknek) érdekei eltérő mértékben kapcsolódnak vagy éppen ütköznek
a projektcélokkal.
Kiket nevezünk a klíma projektben érintetteknek vagy angol kifejezéssel stakeholdereknek?

STAKEHOLDEREK azon személyek, csoportok és szervezetek, akik (amelyek) valamilyen módon
befolyásolják vagy befolyásolhatják egy projekt(szervezet) céljainak megvalósulását.54
Az érintettek érdekeltségeinek és elvárásainak elemzése egy gondolkodási modell, amely segít
feltérképezni azt, hogy egy adott szervezeti szituációban vagy egy projekt mindegyik szakaszában:
•
•

•
•

•

kik az érintettek,
milyen hatással van az adott szituáció/probléma/változás a sorsukra (egzisztenciájukra); e
szempontból általában három kategóriát tüntetünk fel: kicsit, közepesen vagy nagyon
egzisztenciális kérdés.
milyen a hozzáállásuk az adott projektet érintő szituációhoz/problémához/változáshoz; itt
szintén három kategóriát különböztetünk meg: blokkolók, semlegesek és támogatók.
milyen
befolyással
vagy
ráhatással
rendelkeznek
az
érdekeltek
a
projektszituációra/problémára/változásra; ez ismét három kategóriával jelezhető: kicsi,
közepes, nagy.
mi magunk milyen mértékben vagyunk képesek hatni az illető(k)re; ez ugyancsak a már
említett három kategóriával jellemezhető: kevéssé, közepesen, meghatározó mértékben.

Az érintettek lehetnek közös érdekekkel rendelkező és (feltehetőleg) azonos módon reagáló csoportok
és lehetnek egyes személyek is. Általában az jellemző rájuk, hogy valamilyen szempontból
kulcsszereplői a helyzetnek, azaz hozzáállásuk és befolyásuk döntő módon járul hozzá a helyzet
megváltoztatásához vagy éppen fenntartásához.
Az érdekeltek körének elemzését négy dimenzió mentén ábrázolhatjuk:
(1)
(2)
(3)
(4)

54

Személyes érintettség (függőleges tengely)
A támogatás mértéke (vízszintes tengely)
Az érintett befolyása a projekt által kiváltott változásokra (geometriai alakzatok)
Saját befolyásolási képességünk az érintett körre (színek)

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0017_35_projektmenedzsment/ch01s04.html
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A dimenziókat egy mátrixban ábrázolhatjuk, ahol az 1. és 2. dimenzió a mátrix egy-egy oldala, a 3. és
4. dimenziót pedig geometriai alakokkal, illetve színekkel szemléltetjük. A mátrix felépítését az alábbi
ábra mutatja.

68. ábra A stakeholder elemzés menete55

Jelen esetben a fő érintetti körök és érdekeltségük a következő:
•

•

•

•

55

Helyi intézmények: A települési és megyei önkormányzat, hivatalok és közszolgáltatást ellátó
szervezetek (pl. posta) jogi és szabályozási szempontból jelentős cselekvőképességgel
felhatalmazott szereplők, amelyek feladata a klímastratégia végrehajtása során az
iránymutatás, a célok meghatározása és az aktív részvétel az egyes klímaakciók
megvalósításában.
Tematikus társulások, megyei klímaplatform, helyi környezetvédelemmel foglalkozó civil
szervezetek: Egy általános elemzésben ezek a szereplők a többi civil szervezettel egy
csoportban kerülnének bemutatásra, azonban a klímavédelem szempontjából a Megyei
Klímaplatform és a tematikus, környezetvédelmi célú társadalmi szerveződések kiemelt
támogató szerepet kell, hogy betöltsenek. Mivel tevékenységük jelentős része (vagy a
klímaplatform esetében teljes egésze) a klímaváltozás elleni küzdelem céljainak és akcióinak
megvalósításához kötődik ezért, szükségszerű a felhatalmazásuk és bevonásuk az egyes akciók
megvalósításába, illetve bizonyos esetekben a megvalósítás tervezésébe is szakmai
kontribútorként kell őket bevonni.
Oktatás: A helyi oktatási intézmények (óvodákat is ide véve) jelentős szerepet töltenek be a
szemléletformálás tekintetében. A fiatalkori helyes viselkedésminták (pl. szelektív
hulladékgyűjtés, energiatakarékos életvitel kialakítása) megtanítása mellett azonban a
településre tervezett aktív cselekvésekbe (pl. helyi szemléletformáló kampányok
mevalósításába, szemétszedő akciókba, stb) is bevonhatók.
Helyi vállalatok: A helyi adó strukturán keresztül érdekeltté tehető réteg, melyek gazdasági
célaljai dominálnak ugyan, azonban a mitigációs feladatokban és egyes adaptációs projektek

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0017_35_projektmenedzsment/ch01s04.html
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•

végrehajtásában is elengedhetetlen az érzékenyítésük és bevonásuk. Nehezen mozgósítható,
nem uniform célcsoport, az egyes entitások elköteleződési szintje eltérő.
Lakosság, civil szervezetek: Hasonlóan a vállalatokhoz, heterogén célcsoport, melynek egyes
tagjai (ld. társadalmi szemléletformálási kutatás) már ismerik a klímaváltozással járó
kihívásokat és az azokban rejtőző feladatokat, míg másokat jelentős mennyiségű előzetes
szemléletformáló tevékenységgel kell bevonni a munkába. Rengeteg, a jelen klímastratégiában
megfogalmazott feladat tekintetében reális eredmény (pl. üvegházgáz kibocsájtás
csökkentése) csak a lakosság bevonásával érhető el. Ez azt jelenti, hogy a lehető legnagyobb
számú lakosságot kell motiválni és bevonni az egyes akciókba, illetve megismertetni őket a
fenntarthatóbb életmód kialakításának módszereivel (pl. napelemes beruházások, stb.)

Partnerségi terv:
Az alábbi táblázatban igyekeztünk meghatározni az egyes szereplők együttműködésének fokát, illetve
a partnerségben betöltendő szerepüket:
Szereplő
Helyi Önkormányzat

Központi
közszolgáltatók

Oktatás

Természetvédő
szervezetek/
klímaplatform
Vállalatok

Lakosság

Feladat a partnerségben
Feladatokat előír, példát mutat,
élenjár az egyes akciók
meghatározásában, stratégiát
készít a célok elérésére és az
egyes
partnerek/szereplők
bevonására.
Intézmények, Részt
vesz
az
akciók
végrehajtásában,
horizontálisan támogatja az
önkormányzat
klíma
törekvéseit
Szemléletformálási és képzési
feladatokat valósít meg, beépíti
működésébe
a
„zöld”
gondolkodásmódot.
civil Szakmailag közreműködik a
megyei stratégia
alkotásban,
véleményez, részt vesz a
végrehajtásban
Részt vesz a települési
klímaakciókban
energiafogyasztást racionalizál,
ezáltal hozzájárul a mitigációs
célok megvalósításához
Részt vesz a klímacélok és
akciók megvalósításában, saját
fogyasztását
igyekszik
fenntarthatóbbá tenni, ezáltal
hozzájárulva
a
települési
mitigációs célokhoz.
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7.2 A partnerségi együttműködésbe bevonható helyi szervezetek, intézmények listája
A partnerségi elvben, a fentiekben meghatározottak alapján az alábbi intézményeket javasoljuk
bevonni a partnerségi együttműködésbe.
A természetvédelmi indíttatású szervezetek leginkább az adaptációs kihívások megválaszolásában, az
iskolai és kulturális körök a szemléletformálásban, míg a társadalmi célú civil szervezetek horizontális
támogató célok megvalósításában lehetnek hatékony együttműködő partnerei az Önkormányzatnak.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Csákvár Jövőjéért Közalapítvány
Csákvár Nagyközségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Csákvár-Forna Vadásztársaság
Csákvárért Egyesület
Csákvári Általános Iskola és Zeneiskola Kulturális és Sport Egyesülete
Csákvári Fúvószenekari Egyesület
Csákvári Honvéd Vadásztársaság Egyesület
Csákvári Hunor Vadásztársaság
Csákvári Iskola tanulóiért Alapítvány
Csákvári Polgárőrség
Csákvári Természetjáró Egyesület
Csákvári Torna Klub
Csákvári Tsz. Horgász Egyesület
Ifjúsági Körök Szervezete
"Sziklavár" Alapítvány
Szomszédok Egymásért Mozgalom Csákvári Egyesülete
Vaskapu Hagyományőrző Egyesület
Velencei-tó Vértes Térségi Művészeti Iskolák Mentor Tanácsa Egyesület
Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület
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8.0 Monitoring és értékelés
8.1 Monitoring:
A klímastratégia célrendszerének nyomonkövetése az alábbi táblázat szerint történik. Mivel a bázisévi
és célévi értékek a korábbi alfejezetekben rögzítve lettek, ezért a duplikáció elkerülése érdekében a
stratégia eltér a KBTSZ javaslattól, s csak az ellenőrzés monitoring időszakát mutatja be.
Célrendszeri elem

Indikátor neve

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

Épületek
és
ingatlanok
üzemeltetéséhez
fűződő
ÜHG
kibocsátás
energiafogyasztás
alapján
M-2
Nagyipari Nagyipari
ÜHG
szereplők
energia kibocsájtás
eredetű
ÜHG
kibocsátás csökkentése
M-3
Futásteljesítmény
Személygépjárművek
a településen
járműkm mutatójának
csökkentése
M-4 Alternatív hajtású Alternatív hajtású
járművek
arányának járművek száma
növelése
M-5 Lerakott települési tonna
lerakott
hulladék csökkentése
hulladék
M-6
Települési
folyékony
hulladék
csökkentése
Aá-1. célkitűzés: Az
alkalmazkodási
tervezésbe 2030-ig a
lakosság széles rétegeit
be kell vonni
Aá-2. célkitűzés: A
lokális zöldfelület és
erdővagyon
vagyon
védelmére
szóló
intézkedések
a
területfejlesztési
dokumentumok
minimum 50 %-ában
szerepeljenek.
(aszállyal, erdőtűzzel és

Mérték-egység

Adat forrása

t
CO2 KSH
egyenérték/év

Mérés
gyakorisága
2 év

t
CO2 KSH
egyenérték/év

2 év

járműkm/év

2 év

KSH

db és %os Önkormányzati
növekedés
adókimutatás

2 év

t
CO2 KSH
egyenérték/év

2 év

köbméter
t
CO2 KSH
folyékony
egyenérték/év
hulladék
Bevont lakosság Aktív elérés
Helyi mérés
száma

2 év

dokumentum

5 év

%

saját felmérés

2 év
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egyéb klímakockázati
károkkal együtt)
Aá-3. célkitűzés: A
lakosság
tájékozottságának
növelése a hőségriadók
kapcsán
Aá-4 célkitűzés: A
klímaváltozás
közegészségügyi
kockázatainak
mérséklése
településtervezési
eszközökkel, valamint a
szociális
és
egészségügyi
intézményrendszer
célirányos fejlesztése,
megerősítése
által
2030-ig
Aá-5 célkitűzés: Az
épületek,
közcélú
infrastruktúrahálózatok
(utak,
belterületi
csapadékvízelvezető
rendszerek, közüzemi
hálózatok)
felújításának,
rendszeres
karbantartásának
következtében az ezek
időjárási
okokra
visszavezethető
meghibásodásából,
károsodásából
származó,
katasztrófavédelem
beavatkozását igénylő
esetek 2030-ra ne
nőjön a 2010- 2020
átlaghoz képest
As-1 célkitűzés: Az
éghajlatváltozás által
veszélyeztetett
helyi
értékek
2018-re
jellemző
állapota,
illetve
állaga
ne
romoljon,
illetve
lehetőség
szerint
javuljon 2030-ig

aktív elérés

fő

saját kimutatás

2 év

népegészségügyi %
és
mortalitási
mutatók

KSH

2 év

káresetek száma

db és %

helyi kimutatás

2 év

káresetek száma

db és %

helyi kimutatás

2 év
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As-2 célkitűzés: Az népegészségügyi %
éghajlatváltozás által és
mortalitási
veszélyeztetett,
mutatók
egészségügyi
problémákkal
küzdő
lakosság klíma okokra
visszavezethető
halálozási
rátája
javuljon, de lehetőleg
ne romoljon a 20102020 átlaghoz képest
(pl.
hőhullámra
visszavezethető
halálozás)
Szh-1:
2030-ig
a
felnövekvő
fiatal
nemzedékek segítsége
által számottevő ÜHG
kibocsátást ér el a
település,
az
energiahatékony
és
racionális, fenntartható
életmód,
valamint
gazdaságszervezés
alkalmazásával
Szh-2
2030-ig
a
felnövekvő
fiatal
nemzedékek segítsége
által
a
település
adaptációs képessége
számottevően javul
SZá-1: A lakossági
energiafogyasztásban
aktuális
állapothoz
képest legalább 40%
ÜHG
kibocsátás
csökkenés
a
villamosáram és „egyéb
energiahordozók”
oldalon- illetve ezen
célt
támogató
energiatudatossági
kampány létrehozása
és futtatása 2030-ig
SZá-2: A hőhullámok
elleni
védekezés
alapvető módszereit a
települési
lakosság
legalább 50%-a ismeri
és használja 2030-ig.

KSH

2 év

Épületek
és t
CO2 KSH
ingatlanok
egyenérték/év
üzemeltetéséhez
fűződő
ÜHG
kibocsátás
energiafogyasztás
alapján

2 év

aktív elérés

2 év

fő

saját felmérés

Épületek
és t
CO2 KSH
ingatlanok
egyenérték/év
üzemeltetéséhez
fűződő
ÜHG
kibocsátás
energiafogyasztás
alapján

2 év

aktív elérés

2 év

fő

saját felmérés
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SZá-3: A település versenyen
fő
saját felmérés
iskoláiban
minden résztvevők száma
évben egy alalommal
klímaszempontú
oktatásban
is
részesülnek a diákok,
illetve
amennyiben
tehetik részt vesznek az
év
diákenergiamenedzsere,
illetve energiatudatos
iskolák programokban,
vagy
az
energiahatékonysági
témahét
rendezvényeiben, vagy
a zöld óvoda/zöld iskola
programokban.
.ábra Monitoring keretrendszer

2 év

8.2 A jövőbeni stratégiai tervezési és felülvizsgálati tevékenység harmonizálása a
klímastartégiával
A fenti adatok rendszeres gyűjtése és elemzése szolgáltat alapot a klímastratégiában foglalt célok
teljesülésének, továbbá az azokat szolgáló intézkedések megvalósulásának aktuális állapotáról szóló
értékelések összeállításához. A klímastratégiáról annak elfogadását követően igény szerint, de
legfeljebb háromévente előrehaladási és felülvizsgálati jelentést készít Lajosmizse Önkormányzata, az
első jelentés összeállítása a 2020-2022 közötti évekre vonatkozóan 2023-ban készül el.
Ezt követően minden újabb hároméves időszakra vonatkozóan a vizsgált időszak utolsó naptári évét
követő évben időszerű az előrehaladási és felülvizsgálati jelentés összeállítása. A jelentés az
indikátorértékek alakulásának bemutatása mellett szöveges értékelést is tartalmaz a végrehajtás fő
tapasztalatairól, az azokat segítő, illetve akadályozó legfontosabb tényezőkről, így a stratégia
megvalósításához szükséges anyagi források alakulásáról, a stratégia tartalmához kapcsolódó
esetleges újonnan megjelent kutatási eredményekről, technológiai eljárásokról, a városban, vagy az
országban az elmúlt években elfogadott új fejlesztési irányokról, valamint minden olyan körülményről,
amelyek érdemi hatást gyakorolhatnak a kitűzött célok elérésére.
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Mellékletek
1.sz melléklet Fogalomtár
Mitigáció
Adaptáció
KBTSZ
NATÉR

Aladin, vagy Aladin Climate Model

REMO model

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

Kompetencia
Emisszió
Stakeholder
Power mapping

ÜHG
Involvement
ATL eszköz

BTL eszköz

Homo oecologicus

Fugitív kibocsátás
Dekarbonizáció
Follow up kampány

SWOT elemzés

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

Integrált Területfejlesztési Program

ÜHG hotspot

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

ETS rendszer

Csapágyváros

CNG és LPG
Prognózis
Meddőhányó

A tájseb egy fajtája, külszíni bányafejtések után
visszamaradó kihasználatlan, lepusztult terület.
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2.sz melléklet Előzetesen összeállított intézkedési leltár

Intézkedés megnevezése

Alkalmazni
kívánom

Költségbecslés
(Ft-ban)

Energetikai korszerűsítés a településen:
igen

1 Mrd Ft

nem

0

igen

150mFt

igen

10 mFt

Önkormányzati épületek hőszigetelésének javítása

Energetikai korszerűsítés a településen:

Önkormányzati épületek hőellátásának fejlesztése (pl.
biomassza kazán, kogenerációs kazán, használati
melegvíz rendszer stb. telepítésével)

Energetikai korszerűsítés a településen:

Önkormányzati épületek megújuló energia termelő
kapacitásának növelése legalább 30%-al - napelem,
napkollektor, hőszivattyú, stb.

Energetikai korszerűsítés a településen:

Primerenergia
felhasználás
csökkentését
célzó
intézkedések bevezetése (földgáz, villamosenergia
felhasználás csökkentése dolgozói szemléletformálással,
időkapcsolós fűtési és világítási rendszerek telepítésével,
stb.)
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Energetikai korszerűsítés a településen:
igen

ld önk. Épületeke
150 m Ft költsége

Egyéb önkormányzati fenntartású szolgáltató épületek
(pl. óvoda, posta, orvosi rendelő, önkormányzati kft
ingatlanai) megújuló energetikai fejlesztése
Energetikai korszerűsítés a településen:
Egyéb önkormányzati fenntartású szolgáltató épületek
igen
(pl. óvoda, posta, orvosi rendelő, önkormányzati kft
ingatlanai) energiafelhasználás csökkentését célzó
intézkedések
Települési szintű klímastratégia kidolgozása
igen

ld.
Energetikai
korsz.a
településen
10
mFt-os költsége

Szennyvíz elvezető rendszer/hálózat fejlesztése
Bármilyen
megoldás
tervezhető,
gyökérmezős igen
szikkasztás, tisztítóközpontos rendszer, háztáji egyedi
víztisztítók telepítése, stb

2,5 Mrd Ft

Esővíz elvezető rendszer/hálózat fejlesztése
Felszíni vízelvezető rendszerek
visszatartás, hasznosítás

fejlesztése,

víz igen

Esővíz elvezető rendszer/hálózat fejlesztése
Települési esővíz vagy öntözővíz tározó rendszer igen
kiépítése
Árvízvédelmi
akciók
(gátfal
emelés,
terület
nem
rekonstrukció, stb.)

5 Mrd Ft

2 Mrd Ft
0

Barnamezős területek rekultivációja
Használatból kivont régi ingatlanok bontása, területek igen
kármentesítése,
új
,energiahatékonyabb
épület
építésével a terület újbóli bérbeadása

300 MFt

Zöldterületek fejlesztése
Parkosítás, magas széndioxid megkötő képességű igen
növényzet telepítése, tájgazdálkodás meghonosítása)

170 mFt

Vízparti élőhelyek megóvását célzó intézkedések

igen

40 mft

Hulladékhasznosítás fokozása

igen

80 mFt

igen

15 mFt

Kibocsátás csökkentését célzó energiahatékonysági
beruházások megvalósításának ösztönzése (szolgáltaót
szektor)
(Szemléletformálás, tájékoztató kiadása új, a
szolgáltatókat érintő pályázati lehetőségek létrejötte
esetén)
Beruházás támogatás

(Amennyiben indul lakossági energiahatékonysági nem
beruházásokat támogató program)

0
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Energetikai tájékoztató készítése
energiaforrások felhasználásáról

a

különböző

igen

Energiatudatosság ösztönzése a lakosság körében
igen
(Szemléletformáló kampányok, pl. TOP, KEHOP forrásból)
Komplex energetikai felújítás ösztönzése a lakosság
körében
nem
Elavult háztartási gépek cseréjének ösztönzése

5 mFt
20 mFt

0

Megújuló Energia felhasználásának ösztönzése

igen

5 mFt

Közvilágítás LED izzócsere program

igen

300 mFt

Díszkivilágítás LED izzócsere program

igen

10 mFt

Mozgásérzékelős
parkolóvilágítás
telepítése
igen
önkormányzati intézmények, épületek előtt
Kibocsátás csökkentését célzó energiahatékonysági
beruházások megvalósításának ösztönzése az iaprban
(Szemléletformálás, tájékoztató kiadása új, az ipari nem
szereplőket érintő pályázati lehetőségek létrejötte
esetén)
Forgalomcsillapító övezetek és kerékpáros közlekedés
fejlesztés e a településen
igen
(Gyalogos zónák¸ kerékpárutak létrehozása)
Tömegközlekedési kapcsolatok javítása
igen
(nagyobb lakosságszámú településeken értelmezett)
Alternatív hajtású járművek elterjedésének támogatása
(Töltőpontok telepítése, töltési szolgáltatás indítása, igen
szemléletformálás)

5 mFt

0

500 mFt

100 mFt

100 mFt

Alternatív hajtású járművek elterjedésének támogatása
(Önkormányzati gépjárműflotta cseréje elektromos vagy igen
hibrid járművekre)

50 mFt

Kerékpár utak hálózati szemléletű fejlesztése

igen

ld
Forgalomcsillapító
övezetek
és
kerékpáros
közlekedés
fejlesztés e a
településen

Úthálózat korszerűsítése
Közigazgatási határon belül

igen

1 Mrd Ft
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Mini vízerőművek telepítése közeli folyókon,
csatornákon
nem
(Példa. MOL tisztított szennyvíz erőműből kilépő ágára
telepített mini vízturbina)

0

Napelem park létesítése önkormányzati területen

igen

300 mFt

Szennyvíziszap és mezőgazdasági hulladék hasznosítás

igen

25 mFt

Biomassza alapú energia termelés
Helyi távfűtő központ létrehozása

igen

1 Mrd Ft

(10 db ingatlan létszámtól értelmezett, közös nem
fűtőrendszerrel ellátott távfűtő rendszer kiépítése)

0

Helyi távhűtő központ létrehozása
(10 db ingatlan létszámtól értelmezett, közös nem
hűtőrendszerrel ellátott távfűtő rendszer kiépítése)

0

Meglévő fűtőkörpontok energiahatékonysági/megújuló
nem
energiás átalakítása

0

Statisztika készítése a helyi kibocsátási adatokról

igen

20 mFt

Fa ültetés CO2 megkötése és árnyékolás érdekében

igen

500 mFt

igen

10 mFt

Kapcsolatépítés,
gyakorlatok
elkötelezett településekkel

megosztása

más

123

